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GENESIS, 

EM HEBRAICO BERESITH. 

CAPITULO I. 

Criagdo do Ceo, e da terra, e de tudo o que 
nelles se contan. Depois cria Deos o ho- 
mem, e a mulher, e sujeita-lhes todas as 
outras criaturas. 

"VT O principio criou Deos o Ceo, e a 
Terra. 

2 A terra porern estava vasia, e nua: e as 
trevas cubriao a face do abysn\o : e o Espi- 
rito de Deos era levado por sima das aguas. 

3 Disse Deos: Faca-se a luz; e fez-se a 
luz. 

4 E vio Deos que a luz era boa; e divi- 
dio a luz das trevas. 

5 E chamou a luz Dia, e as trevas Noite; 
e da tarde, e da manha se fez o dia primeiro. 

6 Disse tambem Deos : Fapa-se o Firma- 
mento no meio das aguas, e separe humas 
aguas das outras aguas. 

7 E fez Deos o Firmamento, e dividio as 
aguas, que estavao por baixo do Firmamen- 
to, das que estavao por sima do Firmamento. 

8 E chamou Deos ao Firmamento Ceo; 
e da tarde, e da manha se fez o dia segundo. 

9 Disse tambem Deos: As aguas, que 
estao debaixo do Ceo, ajuntem-se num mes- 
mo lugar, e o elemento arido apparepa. E 
assim se fez. 

10 E chamou Deos ao elemento arido 
Terra, e ao aggregado das aguas Mares. E 
vio Deos que isto era bom. 

11 Disse tambem Deos : Produza a terra 
herva verde, que de a sua semente; e pro¬ 
duza arvores fructiferas, que dem fruto, se¬ 
gundo a sua espece, e que contenhao a sua 
semente em si mesmas, para a reproduzirem 
sobre a terra. E assim se fez. 

12 E produzio a terra herva verde, que 
dava semente, segundo a sua espece ; e pro¬ 
duzio arvores fructiferas, que continhao a sua 
semente em si mesmas. E vio Deos que 
isto era bom. 

13 E da tarde, e da manha se fez o dia 
terceiro. 

14 Disse tambem Deos: Fapao-se huns 
luzeiros no Firmamento do Ceo, que dividao 
o dia, e a noite, e sirvao de sinalar os tempos, 
as estapoes, os dias, e os annos : 

15 Que luzao no Firmamento do Ceo, e 
allumiem a terra. E assim se fez. 

[Port.] 

j 16 Fez Deos pois dous grandes luzeiros, 
hum maior, que presidisse ao dia; outro mais 
pequeno, que presidisse a noite : e criou tam¬ 
bem as estrellas, 

17 E pol-las no Firmamento do Ceo para 
luzirem sobre a terra, 

18 E presidirem ao dia, e a noite, e divi- 
direm a luz das trevas. E vio Deos que 
isto era bom. 

19 E da tarde, e da manha se fez o dia 
quarto. 

20 Disse tambem Deos : Produzao as 
aguas animaes viventes, que nadem nas 
aguas; e aves, que voem sobre a terra, e 
debaixo do Firmamento do Ceo. 

21 Criou Deos pois os grandes peixes, e 
todos os animaes, que tem vida, e movi- 
mento, os quaes forao produzidos pelas 
aguas, cada hum segundo a sua espece. 
Criou tambem todas as aves, segundo as 
suas especes. E vio Deos que isto era bom, 

22 E elle os abenpoou, e lhes disse: 
Crescei, e multiplicai-vos, e enchei as aguas 
do mar: e as aves se multipliquem sobre a 
terra. 

23 E da tarde, e da manha se fez o dia 
quinto. 

24 Disse tambem Deos: Produza a terra 
animaes viventes, cada hum segundo a sua 
espece : animaes domesticos, reptis, e bestas 
da terra, segundo as suas especes. E assim 
se fez. 

25 E criou Deos as bestas da terra, se¬ 
gundo as suas especes: os animaes domesti¬ 
cos, e todos os repetis da terra, cada hum 
segundo a sua espece. E vio Deos que isto 
era bom. 

26 Disse tambem Deos: Fapamos o ho- 
mem a nossa imagem, e semelhanpa, o qual 
presida aos peixes do mar, as aves do Ceo, 
as bestas, e a todos os repetis, que se movem 
sobre a terra, e domine em toda7a terra. 
j^jl^niou.Deos o homern k sua imagem : 
lel-lo HIM**** Deos, e criou-os macho, 
e femea. 

28 Deos os abenpoou, e lhes disse: Cres¬ 
cei, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e 
tende-a sujeita a vos, e dominai sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves do Ceo, e 
sobre todos os animaes, que se movem sobre 
a terra. 
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GENESIS II. III. 

29 Disse-lhes tambem Deos : Eis-ahi vos 
dei eu todas as hervas, que dao as suas se- 
mentes sobre a terra; e todas as arvores, 
que tem as suas sementes em si mesmas, 
cada huma segundo a sua espece, para vos 
servirem de sustento a vos, 

30 E a todos os animaes da terra, a todas 
as aves do Ceo, e a tudo o que tem vida, e 
movimento sobre a terra, para terem de que 
se sustentar. E assim se fez. 

31 E vio Deos todas as cousas, que tinha 
feito, e erao muito boas. E da tarde, e da 
manha se fez o dia sexto. 

CAPITULO II. 
Abengoa, e sanlifica Deos o dia setimo. Poe 

ao homem num paraiso, oujardim delicioso, 
ornado de toda a casta d'arvores, e regado 
de muita agua. Defende-lhe que ndo coma 
da arvore da sciencia do bem, e do mal. 
De que modo foi Eva formada d’Addo. 
Instituiqao do matrimonio. 

A SSIM pois forao acabados o Ceo, e a 
Terra com todos os seus ornatos. 

2 E acabou Deos no dia setimo a obra, 
que tinha feito; e descanpou no dia setimo, 
depois de ter acabado todas as suas obras. 

3 E abenfoou Deos o dia setimo, e o 
santificou; porque neste dia cessou elle de 
produzir todas as obras, que tinha criado. 

4 Tal foi a origem do Ceo, e da Terra, e 
assim he que elles forao criados no dia, que 
o Senhor os criou, 

5 E que criou todas as plantas do campo, 
antes que ellas tivessem sahido da terra; 
e todas as hervas da terra, antes que ellas 
tivessem arrebentado : porque ainda o Sen¬ 
hor Deos nao tinha chovido sobre a terra, 
nem o homem, que a devia cultivar, era 
ainda nado: 

6 Mas da terra sahia huma fonte d’agua, 
que Ihe regava toda a superfice. 

7 Formou pois o Senhor Deos ao homem 
do limo da terra, e assoprou sobre o seu 
rosto hum assopro de vida; e recebeo o ho¬ 
mem alma, e vida. 

8 Ora o Senhor Deos tinha plantado ao 
principio hum paraiso, ou jardim delicioso, 
no qual poz ao homem, que tinha formado. 

9 Tinha tambem o Senhor Deos feito 
nascer da terra todas as castas d’arvores 
agradaveis a vista, e cujo fruto era gostoso 
ao padar: e a arvore da vida no meio do 
paraiso, com a arvore da sciencia do bem, e 
do mal. 

10 Deste lugar de delicias sahia hum rio, 
que regava o paraiso, e que dalli se repartia 
em quatro brafos. 

11 Hum se chama Fison; e este he o que 
tornea todo o paiz d’Evilath, onde nasce 
ouro. 

12 E o ouro desta terra he excellente: 
alii tambem se acha o bedellio, e a pedra 
cornelina. 
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13 0 segundo rio chama-se Gehon: este 
he o que tornea todo o paiz da Ethiopia. 

14 O terceiro rio chama-se o Tigre, que 
corre para a banda dos Assyrios; e o quarto 
destes rios he o Eufrates. 

15 Tomou Pols' o Senhor Deos ao homem, 
e pol-lo no paraiso das delicias, para elle o 
hortar, e guardar. 

16 E deo-lhe esta ordem, e lhe disse: 
Come de todos os frutos das arvores do pa¬ 
raiso. 

17 Mas nao comas do fruto da arvore da 
sciencia do bem, e do mal. Porque em 
qualquer tempo que comeres delle, certissi- 
mamente morreras. 

18 Disse mais o Senhor Deos : Nao he 
bom que o homem esteja so: fapamos-lhe 
huma Ajudanta semelhante a elle. 

19 Tendo pois o Senhor Deos formado 
da terra todos os animaes terrestres, e todas 
as aves do Ceo, elle os levou a Adao, para 
este ver como os havia de chamar. E o 
nome, que Adao poz a cada animal, he o 
seu verdadeiro nome. 

20 Elle os chamou pelo nome, que lhes 
era proprio, assim as aves do Ceo, como os 
animaes da terra: mas nao se achava Aju¬ 
danta para Adao, que fosse semelhante a elle. 

21 Mandou pois o Senhor Deos hum pro- 
fundo sono a Adao; e quando elle estava 
dormindo, tirou Deos huma das suas costel- 
las, e poz came em seu lugar. 

22 E da costella, que tinha tirado de 
Adao, formou o Senhor Deos huma mulher, 
que elle lhe apresentou. 

23 Entao disse Adao : Eis-aqui agora o 
osso de meus ossos, e a carne da minha 
carne. Esta se chamara por hum nome deri- 
vado do homem, porque foi tirada do homem. 

24 Por isso deixara o homem a seu pai, 
e a sua mai, e se unira a sua mulher.: e 
serao dous numa mesma came. 

25 Ora Adao, e sua mulher estavao nus, 
e nao se envergonhavao. 

CAPITULO III. 
Tentaqao d'Eva pela serpente. Qutda d’Eva, 

e de Adao. A serpente amaldiqoada. O 
primeiro homem condemnado, e lanqado 
fora do paraiso. 

TIE de saber que a serpente era o mais 
astuto de todos os animaes da terra, que 

Deos tinha feito: e ella disse, a mulher: 
Porque vos prohibio Deos que nao co- 
messeis do fruto de todas as arvores do pa¬ 
raiso ? 

2 Respondeo-lhe a mulher : Nos come¬ 
mos dos frutos das arvores, que ha no pa¬ 
raiso. 

3 Mas do fruto da arvore, que esta no 
meio do paraiso, Deos nos prohibio que 
nao comessemos, nem a tocassemos, sob 
pena de morrermos. 

4 Mas a serpente dfrse a mulher: Bem 
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podeis estar seguros que nao haveis do mor- 
rer: ( 

5 Porque Deos sabe que tanto que vos 
comerdes desse fruto, se abrirao vossos olhos; 
e vos sereis como huns deoses pelo conheci- 
mento, que tereis do bem, e do mal. 

6 A mulher pois vendo que o fruto da- 
quella arvore era bom para se comer, e era 
fermoso, e agradavel a vista, tomou delle, e 
comeo, e deo a seu marido, que comeo do 
mesmo fruto como ella. 

7 No mesmo ponto se lhes abrirao os 
olhos, e ambos conhecerao que estavao nus; 
e tendo cosido humas com outras humas 
folhas de figueira, fizerao dellas humas cintas. 

8 E Adao, e sua mulher, como tivessem 
ouvido a voz do Senhor Deos, que andava 
pelo paraiso, ao tempo que se levantava a 
viracao depois do meio dia, se esconderao 
da face do Senhor Deos entre as arvores do 
paraiso. 

9 E o Senhor Deos chamou por Adao, e 
Ihe disse : Onde estas? 

10 Respondeo-lhe Adao : Como ouvi a 
tua voz no paraiso, e estava nu, tive medo, 
e escondi-me. 

11 Disse-lhe Deos: Donde soubeste tu 
que estavas nu, senao porque comeste do 
fruto da arvore, de que eu te tinha ordenado 
que nao comesses ? 

12 Respondeo Adao: A mulher, que tu 
me deste por companheira, deo-me desse 
fruto, e eu comi delle. 

13 E o Senhor Deos disse para a mulher: 
Porque fizeste tu isto? Respondeo ella: A 
serpente me enganou, e eu comi. 

14 E o Senhor Deos disse a serpente : 
Pois que tu assim o fizeste, tu es maldita 
entre todos os animaes, e bestas da terra: 
tu andaras de rojo sobre o teu ventre, e co- 
meras terra todos os dias da tua vida. 

15 Eu porei inimizades entre ti, e a mul¬ 
her; entre a tua posteridade, e a sua della. 
Ella te pizara a cabefa, e tu procuraras 
mordella no calcanliar. 

16 Disse tambem a mulher: Eu multipli- 
carei os trabalhos dos teus partos. Tu pari- 
ras teus filhos em dor, e estaras debaixo do 
poder de teu marido, e elle te dominara. 

17 A Adao porem disse: Pois que tu 
dfiste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste 
do fruto da arvore, de que eu te tinha orde¬ 
nado que nao comesses; a terra sera maldita 
por causa da tua obra: tu tiraras della o teu 
sustento a forpa de trabalho : 

18 Ella te produzira espinhos, e abrolhos: 
e tu teras por sustento as hervas da terra. 

19 Tu comeras o teu pao no suor do teu 
rosto, ate que te tornes na terra, de que foste 
formado. Porque tu es po, e em po te has 
de tornar. 

20 E Adao poz a sua mulher o nome 
d’Eva, por causa de que ella havia de ser a 
mai de todos os viventes. 

21 Fez tambem o Senhor Deos a Adao, e 
a sua mulher humas tunicas de pelles, e os 
vestio com ellas. 

22 E disse: Eis-aqui esta feito Adao 
como hum de nos, conhecendo o bem, e o 
mal. Mas agora, para que nao succeda que 
elle lance a mao, e tome do fruto da arvore 
da vida, e coma delle, e viva eternamente; 

23 0 Senhor Deos o poz fora do paraiso, 
para que cultivasse a terra, de que tinha sido 
formado. 

24 E depois que o deitou fora do paraiso, 
poz diante deste lugar de delicias a hum 
Querubim com huma espada scintillante, e 
versatil, para guardar a entrada da arvore 
da vida. 

CAPITULO IV. 
Nascimento de Calm, e Abel. Os sens sacri- 

Jicios. Cairn mata a Abel. Castigo, que 
por isso teve. Nascimento d’ Enoch, de 
Lamech o bigamo, de Seth, e de Enosjilho 
de Seth. 

RA Adao conheceo a sua mulher Eva, e 
ella concebeo, e pario a Caim, dizendo: 

Eu possui hum homem por grafa de Deos. 
2 Depois teve a Abel, irmao de Caim. 

Depois Abel foi pastor d’ovelhas, e Caim 
lavrador. 

3 Passado muito tempo aconteceo fazer 
Caim ao Senhor as suas offertas dos frutos 
da terra. 

4 Abel tambem offereeeo das primicias 
do seu rebanho, e das suas gorduras. Olhou 
o Senhor para Abel, e para as suas offertas; 

5 Nao olhou porem para Caim, nem para 
as que elle lhe tinha offerecido. E Caim se 
irou grandemente, e o -seu rosto pareceo des- 
cahido. 

6 E o Senhor lhe disse: Porque andas 
tu irado? e porque trazes esse rosto desea- 
hido ? 

7 Por ventura se tu obrares bem, nao re^ 
ceberas por isso galardao ? e se obrares mal, 
nao sera bem de pressa o peccado a tua 
porta? Mas a tua concupiscencia estar-te- 
ha sujeita, e tu a dominaras. 

8 Disse Caim a seu irmao Abel: Saiamos 
fora. E quando ambos estavao no campo, 
investio Caim com seu irmao Abel, e rna- 
tou-o. 

9 E o Senhor disse a Caim: Onde esta 
teu irmao Abel ? Ao que Caim respondeo : 
Eu nao sei. Acaso sou eu o guarda de meu 
irmao ? 

10 Disse-lhe o Senhor : Que he o que 
fizeste ? A voz do sangue de teu irmao clama 
des da terra ate mim. 

11 Agora pois serfis maldito sobre a terra, 
que abrio a sua boca, e recebeo o sangue de 
teu irmao da tua mao. 

12 Quando tu a tiveres cultivado, ella te 
nao dara os seus frutos. Tu andaras vaga- 
bundo, e fugitivo sobre a terra. 
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13 E Caim disse ao Senhor : O meu crime 
he muito grande, para alcancar delle perdao. 

14 Tu me lan^-as hoje fora da terra; e eu 
serei obrigado a me esconder de diante da 
tua face ; e andarei vagabundo, e fugitivo 
na terra. O primeiro pois, que me encon- 
trar, matar-me-ha. 

15 Respondeo-lhe o Senhor: Nao sera 
assim : mas todo o que matar a Caim, sera 
por isso castigado sete vezes em dobro. E 
poz o Senhor hum sinal em Caim, para nin- 
guem, que o encontrasse, o matar. 

16 E Caim tendo-se retirado de diante 
da face do Senhor, andou errante pela terra, 
e fieou habitando no paiz, que esta ao Nas- 
cente d’Eden. 

17 E conheceo Caim a sua mulher, a 
qual concebeo, e pario a Henoch. E elle 
edificou huma Cidade, a qual poz o nome 
de seu filho Henoch. 

18 Henoch porem gerou a I rad, e Irad 
g£rou a Maviael, e Maviael gerou a Mathu- 
sael, e Mathusael gerou a Lamech, 

19 0 qual teve duas mulheres, huma cha- 
mada Ada, outra Sella. 

20 Ada pario a Jabel, que foi pai dos 
pastores, e dos que habitao em tendas. 

21 O nome de seu irmao foi Jubal, que 
foi pai dos que tocao cythara, e orgao. 

22 Sella tambem pario a Tubalcain, que 
foi trabalhador de martello, e habil em obras 
de bronze, e de ferro. A irma de Tubal¬ 
cain se chamou Noema. 

23 Ora huma vez disse Lamech a suas 
duas mulheres Ada, e Sella: Mulheres de 
Lamech, escutai a minha voz, ouvi o que 
vou a dizer-vos : Eu matei hum homem com 
huma ferida, e hum rapaz a forca de piza- 
duras. 

24 De Caim tomar-se-ha vinganca sete 
vezes, e de Lamech setenta vezes sete. 

25 Tornou Adao a conhecer a sua mulher, 
e ella pario hum filho, a quem poz o nome 
de Seth, dizendo: O Senhor me deo outro 
filho em lugar de Abel, que Caim matou. 

26 Seth tambem teve hum filho, a quem 
poz o nome d’Enos : este comecou a invocar 
o nome do Senhor. 

CAPITULO V. 
Genealogia de Adao por Seth ate Noe. 

IS-AQUI a Genealogia de Adao. Deos o 
fez a sua semelhanpa no dia, que o criou. 

2 Elle os criou macho, e femea, e os 
abencoou, e os chamou pelo nome de Adao 
no dia da sua criapao. 

3 Viveo porem Adao cento e trinta annos, 
e gerou a sua imagem, e semelhanca hum 
filho, a quem por nome chamou Seth. 

4 E depois que gerou a Seth viveo Adao 
ainda oitocentos annos, e gerou filhos, e 
filhas. 

5 E todo o tempo, que Adao viveo, forao 
noveeentos e trinta annos, e morreo. 
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6 Seth em idade de cento e sinco annos 
gdrou a Enos. 

7 E depois que g£rou a Enos viveo ainda 
oitocentos e sete annos, e teve filhos, e filhas. 

8 E todo o tempo da vida de Seth forao 
noveeentos e doze annos, e morreo. 

9 Enos tendo vivido noventa annos, 
gerou a Cainan. 

10 E depois do nascimento de Cainan 
viveo ainda oitocentos e quinze annos, e 
gerou filhos, e filhas. 

HE todo o tempo da vida d’Enos forao 
noveeentos e sinco annos, e morreo. 

12 E Cainan em idade de setenta annos 
gerou a Malaleel. 

13 E depois do nascimento de Malaleel 
viveo ainda oitocentos e quarenta annos, e 
gerou filhos, e filhas. 

14 E todos os dias da vida de Cainan 
forao noveeentos e dez annos, e morreo. 

15 Malaleel tendo vivido sessenta e sinco 
annos, gerou a Jared. 

16 E depois do nascimento de Jared 
viveo ainda oitocentos e trinta annos, e 
gerou filhos, e filhas. 

17 E todo o tempo da vida de Malaleel forao 
oitocentos e noventa e sinco annos, e morreo. 

18 Jared em idade de cento e sessenta e 
dous annos gerou a Henoch. 

19 E depois do nascimento d’Henoch 
viveo ainda oitocentos annos, e gerou filhos, 
e filhas. 

20 E todos os dias da vida de Jared forao 
noveeentos e sessenta e dous annos, e morreo. 

21 Henoch em idade de sessenta e sinco 
annos gerou a Mathusalem. 

22 E Henoch andou com Deos, e viveo 
trezentos annos depois do nascimento de 
Mathusalem, e gerou filhos, e filhas. 

23 E todo o tempo da vida d’Henoch 
forao trezentos e sessenta e sinco annos. 

24 E elle andou com Deos, e nao appa- 
receo mais, porque o Senhor o levou. 

25 Mathusalem em idade de cento e oitenta 
e sete annos gerou a Lamech. 

26 E depois do nascimento de Lamech 
viveo ainda setecentos e oitenta e dous annos, 
e gerou filhos, e filhas. 

27 E todo o tempo, que viveo Mathu¬ 
salem, forao noveeentos e sessenta e nove 
annos, e morreo. 

28 Lamech em idade de cento e oitenta e 
dous annos gerou hum filho. 

29 E elle lhe poz o nome de Noe, di¬ 
zendo : Este nos consolara em nossos tra- 
balhos, e nas obras das nossas maos sobre a 
terra, que o Senhor amaldipoou. 

30 E depois do nascimento de Noe viveo 
ainda quinhentos e noventa e sinco annos, e 
gerou filhos, e filhas. 

31 E todo o tempo da vida de Lamech 
forao setecentos e setenta e sete annos, e 
morreo. No6 porem tendo de idade quin¬ 
hentos annos gGou a Sem, Cao, e Jafeth. 
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‘ CAPITULO VI. 
Casamento aos filhos de Deos com as filhas 

hos homens. A geral corrupqao do genero 
luimano faz resolver a Deos a destruil-lo. 
Noe acha agrado nos olhos de Deos. Deos 
Ihe ordena, que faga huma area, em, que 
elle Noe se metta com hum certo numero de 
cada espece de animaes. 

/^OMO os homens tivessem comefado a 
se multiplicar, e tivessem gerado suas 

filhas; 
2 Vendo os filhos de Deos que as filhas 

dos homens erao fermosas, tomarao por mul- 
heres as que d’entrellas escolherao. 

3 E Deos disse: O meu espirito nao 
permanecera para sempre no homem, porque 
he carne; e o tempo da sua vida nao sera 
senao de cento e vinte annos. 

4 Ora naquelle tempo havia gigantes 
sobre a terra. Porque corno os filhos de 
Deos tivessem tido commercio com as filhas 
dos homens, parirao estas aquelles possantes 
homens, que tao famosos sao na antiguidade. 

5 Vendo pois Deos que a malicia dos ho¬ 
mens era grande sobre a terra, e que todos os 
pensamentos dos seus corapoes em todo o 
tempo erao applicados ao mal: 

6 Arrependeo-se de ter criado o homem 
no Mundo; e tocado interiormente de dor, 
disse: 

7 Eu destruirei de sima da face da terra 
o homem, que criei. Estenderei a minha 
vinganpa des do homem ate os animaes, des 
dos reptis ate as aves do Ceo: porque me 
pesa de os ter criado. 

8 Porem Noe achou grapa diante do 
Senhor. 

9 Eis-aqui os filhos, que Noe gerou. 
Noe foi hum homem justo, e perfeito no 
meio dos homens, que entao' viviao: elle 
andou com Deos. 

10 E gerou tres filhos, Sem, Cao, e Jafeth. 
11 Ora toda a terra estava corrompida, e 

cheia d’iniquidade diante do Senhor. 
12 Vendo pois Deos que toda a terra 

estava corrompida, (porque toda a carne 
tinha corrompido o seu caminho sobre a 
terra) 

13 Disse a Noe: Eu tenho resolute dar 
cabo de toda a came. A terra esta cheia 
das iniquidades, que os homens tem nella 
commettido, e eu os farei perecer com a 
terra. 

14 Faze para ti huma area de madeira 
alizada. Faras nella buns pequenos reparti- 
mentos, e betumal-la-has por dentro, e por 
fora. 

15 E eis-aqui como a has de fazer. Ella 
tera trezentos covados de comprido, sincoenta 
de largo, e trinta de alto. 

16 Faras na area huma janella: e o 
teclo, que a ha de cubrir, sera de hum 
covado. Poras tambem nella huma porta a 

hum lado; e disporas hum andar em baixo, 
hum no meio, e outro terceiro andar. 

17 Sabe que tenho determinado mandar 
sobre a terra hum Diluvio de aguas, e fazer 
perecer nelle todos os animaes viventes, que 
houver debaixo do Ceo; e tudo o que houver 
sobre a terra sera consumido. 

18 Eu farei hum concerto comtigo, e tu 
entraras na area, tu, e teus filhos, e tua 
mulher, e as mulheres de teus filhos com¬ 
tigo. 

19 Faras tambem entrar na area dous 
animaes de cada espece, machos, e femeas, 
para que vivao comtigo. 

20 Entrarao comtigo de cada espece 
d’aves duas; de cada espece d’animaes ter- 
restres dous; de tudo o que se arrasta sobre 
a terra dous, para que possao viver. 

21 Tomaras pois tambem comtigo de 
todas as cousas, que se podem comer, e as 
metteras na area, para te servirem de sustento 
a ti, e aos animaes. 

22 Fez pois Noe tudo o que Deos Ihe 
tinha ordenado, 

CAPITULO VII. 
Entra Noe na area com a sua familla. In- 

troduz nella os animaes, que Deos quiz 
conservar. O Deluvio inunda toda a terra, 
e affoga todos os homens, e todos os ani¬ 
maes, que nao estavao na area. 

TAISSE o Senhor a Noe: Entra na area 
tu, e toda a tua familia : porque eu con- 

heci que eras justo diante de mim, entre 
todos os que hoje vivem sobre a terra. 

2 Toma de todos os animaes limpos sete 
machos, e sete femeas; e dos animaes im- 
mundos dous machos, e duas femeas. 

3 Toma tambem das aves do Ceo sete 
machos, e sete femeas, para se conservar a 
casta sobre a terra. 

4 Porque daqui a sete dias hei de chover 
sobre a terra quarenta dias, e quarenta noites; 
e hei de destruir da superficie da terra todas 
as creaturas, que fiz. 

5 Fez pois Noe tudo o que o Senhor Ihe 
tinha ordenado. 

6 Tinha elle seiscentos annos de idade, 
quando as aguas do Diluvio inundarao a 
terra. 

7 Entrou Noe na area com seus filhos, sua 
mulher, e as mulheres de seus filhos, para se 
salvarem das aguas do Diluvio. 

8 Os animaes limpos, e os immundos, e 
as aves com tudo o que tem movimenlo 
sobre a terra, 

9 Entrarao tambem na area com Noe 
dous e dous, macho, e femea, conforme o 
Senhor tinlia mandado a Noe. 

10 Passados pois que forao os sete dias, 
se derramarao sobre a terra as aguas do 
Diluvio. 

11 No anno seiscentos da vida de No£, no 
dia dezasete do setimo mez d© mesmo anno 
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se romperao todas as matrizes do grande 
abysmo, e se abrirao as cataratas do Ceo. 

12 E cahio a chuva sobre a terra qua- 
renta dias, e quarenta noites. 

13 Tanto que anianheceo aquelle dia, en- 
trou Noe na area com seus filhos Sem, Cao, 
e Jafet, sua mulher, e as mulheres de seus 
filhos; 

14 Todos os animaes silvestres, segundo 
a sua espece; e todos os animaes domesticos, 
segundo a sua espece; tudo o que se move 
sobre a terra, segundo a sua espece ; tudo o 
que voa, segundo a sua espece; todas as 
aves, e tudo o que se eleva no ar. 

15 Todas estas especes d’animaes en- 
trarao com Noe na area dous e dous, macho, 
e femea, de toda a carne vivente, e animada. 

16 Os que entrarao pois erao machos, e 
femeas, e de todas as especes, conforme 
Deos o tinha mandado a Noe; e o Senhor 
o fechou por fora. 

17 Durou o Diluvio quarenta dias, e 
quarenta noites; e as aguas crescerao ate 
elevarem a area muito alto por sima da 
terra. 

18 As aguas inundarao tudo, e cobrirao 
toda a superfice da terra: a area porem era 
levada sobre as aguas. 

19 As aguas crescerao, e engrossarao pro- 
digiosamente por sima da terra; e todos os 
mais elevados montes, que ha debaixo do 
Ceo, ficarao cobertos. 

20 Tendo a agua chegado ao cume dos 
montes, elevou-se ainda por sima delies 
quinze covados. 

21 Toda a came, que se move sobre a 
terra, foi consumida: todas as aves, todos os 
animaes, todas as bestas, e tudo o que anda 
de rastos sobre a terra, 

22 Todos os homens morrerao; e geral- 
mente tudo o que tem vida, e respira de¬ 
baixo do Ceo. 

23 Todas as creaturas, que havia sobre a 
terra, des do homem ate as bestas ; tanto as 
que andao de rastos, como as que voao pelo 
ar, tudo pereceo. Ficarao somente Nod, e 
os que estavao com elle na area. 

24 E as aguas tiverao a terra coberta 
cento e sincoenta dias. 

CAPITULO VIII. 
Diminuicao das aguas do Diluvio. Envia 

Noe o corvo, depois a pomba. Sake Noe 
da area. Offerece hum sacrijicio a Deos. 
Concerto, que Deos fez com elle. 

ENDO-SE o Senhor lembrado de Nod, 
e de todos os animaes silvestres, e de to¬ 

dos os animaes domesticos, que estavao com 
elle na area, mandou hum vento sobre a 
terra, que fez diminuir as aguas. 

2 E as matrizes do abysmo se fecharao, 
como tambem as cataratas do Ceo; e as 
chuvas, que cahiao do Ceo, se suspenderao. 

3 E as aguas levadas d’huma. parte a 

outra se retirarao de sima da terra, e come- 
carao a diminuir depois de cento e sincoenta 
dias. 

4 E no dia vinte e sete do setimo mez 
parou a area sobre os montes da Armenia. 

5 Entretanto as aguas hiao sempre em 
diminuipao ate o decimo mez; e no primeiro 
dia do decimo mez apparecerao os cumes 
dos montes. 

6 Tendo-se passado quarenta dias, abrio 
Noe a janella, que tinha feito na area, e 
deixou saliir o corvo, 

7 O qual sahio, e nao tornou, ate que as 
aguas, que estavao sobre a terra, se seccarao. 

8 Despedio tambem a pomba depois do 
corvo, para ver se as aguas se tinhao ja reti- 
rado de sima da superfice da terra. 

9 E a pomba como nao achasse onde por 
o pc, tornou a voltar para a area, porque as 
aguas ainda estavao derramada's sobre toda 
a terra: e Noe estendendo a mao, tomou a 
pomba, e a tornou a metter na area. 

10 E depois de ter esperado ainda outros 
sete dias, segunda vez largou a pomba da 
area. 

11 Voltou ella para Noe sobre a tarde, 
trazendo no bieo hum ramo verde d’oliveira. 
Assim conheceo Noe, que as aguas se tinhao 
retirado de sima da terra. 

12 Ainda com tudo esperou No6 outros 
sete dias, e deixou ir a pomba, que nao 
tornou mais a elle. 

13 No anno seiscentos e hum da vida de 
Noe, no primeiro dia do primeiro mez, 
tendo-se as aguas retirado totalmente de 
sima da terra, abrio Noe o tecto da area; e 
olhando dalli, conheceo que toda a superfice 
da terra estava secca. 

14 Ao dia vinte e sete do segundo mez 
toda a terra estava secca. 

15 Entao fallou o Senhor a Noe, e lhe 
disse : 

16 Sahe da area tu, e teus filhos, tua 
mulher, e as mulheres de teus filhos. 

17 Faze sahir tambem todos os animaes, 
que nella estao comtigo, de toda a carne, 
tanto d’aves, como de bestas, como de reptis, 
que andao de rastos sobre a terra: Entrai na 
terra, crescei, e multiplicai-vos nella. 

18 Sahio pois Noe com seus filhos, sua 
mulher, e as mulheres de seus filhos. 

19 Sahirao tambem da area todas as bestas 
silvestres, os animaes domesticos, e os reptis, 
que andao de rastos sobre a terra, cada hum 
na sua espece. 

20 Ora Noe edificou hum Altar ao Sen¬ 
hor ; e tomando de todas as rezes, e de todas 
as aves, offereceo-lhas em holocausto sobre 
o Altar. 

21 O que foi assim agradavel ao Senhor, 
como hum suave cheiro; e elle disse : Nao 
amaldifoarei mais a terra por causa dos 
homens: porque o espirito, e o pensamento do 
corayao do homem sao inclinados para o 
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mal des da sua mocidade. Nao tomarei 
pois a ferir de morte todo o vivente, como fiz. 

22 Ver-se-hao sempre as sementes, e as 
searas; o frio, e o calor; o verao, e o in- 
verno; o dia, e a noite succedendo hum ao 
outro todo o tempo que a terra durar. 

CAPITULO IX. 
'Concerto de Deos com Noe. 0 arco iris, 

sinal deste concerto. Noe plant a vinlias, 
embebedn-se; a sua desnudez descoberta por 
Cdo. Maldiqdo de Noe corttra Cdo. 

DEOS abencoou a Noe, e a seus filhos, 
e disse-lhes : Crescei, e multiplicai-vos, 

e enchei a terra. 
2 Temao, e tremao em vossa presenja 

todos os animaes da terra, todas as aves do 
Ceo, e tudo o que tem vida, e movimento na 
terra. Em vossas maos puz todos os peixes 
do mar. 

3 Sustentai-vos de tudo o que tem vida, e 
movimento : eu vos deixei todas estas cousas 
quasi como os legumes, e hervas. 

4 Exceptuo-vos somente a carne misturada 
com o sangue, da qual eu vos defendo que 
nao comais. 

5 Porque eu tomarei vinganpa de todos 
os animaes, que tiverem derramado o vosso 
sangue; e vingarei a vida do homem da 
mao do homem, que lha tiver tirado, ou elle 
seja seu irmao, ou seja qualquer estranho. 

6 Todo o que derramar o sangue humano 
sera castigado com a effusao do seu proprio 
sangue. Porque o homem foi feito a imagern 
de Deos. * 

7 Vos porem crescei, e multiplicai-vos 
sobre a terra, e enchei-a. 

8 Disse tambem Deos a Noe, e a seus 
filhos com elle : 

9 Eis vou eu a fazer hum concerto eom- 
vosco, e com a vossa posteridade depois de 
vos, 

10 E com todos os animaes, que estao 
comvosco; tanto aves, como animaes do- 
inesticos, e bestas feras do campo ; com to¬ 
dos os que sahirao da area, e com todas as 
bestas da terra. 

11 Vou a fazer hum concerto comvosco, e 
nao tornarei mais a fazer morrer pelas aguas 
do Diluvio todos os animaes; nem daqui em 
diante havera mais Diluvio, que assole a 
terra. 

12 E disse Deos: Eis-aqui o sinal do con¬ 
certo, que eu vou a fazer comvosco, e com 
toda a alma vivente, que esta comvosco, em 
todo o decurso das gerapoes futuras para 
sempre. 

13 Eu porei o meu arco nas nuvens, e 
elle sera o sinal do concerto, que persiste 
entre mim, e a terra. 

14 E quando eu tiver coberto o Ceo de 
nuvens, apparecera o meu arco nas nuvens. 

15 E eu me lembrarei do concerto, que 
fiz comvosco, e com toda a alma, que vive, e 

que anima a sua carne. E nao tomara mais 
a haver Diluvio, que fapa perecer nas aguas 
toda a came. 

16 E o meu arco estara nas nuvens; e 
eu vend o-o, me lembrarei do concerto, que 
ha entre Deos, e todos os animaes, que ani- 
mao toda a carne, que ha sobre a terra. 

17 Disse tambem Deos a Noe : Eis-aqui 
o sinal do concerto, que eu fiz com todos os 
animaes, que ha sobre a terra. 

18 Os tres filhos de Noe, que tinhao sahido 
da area com elle, erao estes: -Sem, Cao, e 
Jafeth. Cao porem he o pai de Canaan. 

19 Destes-tres filhos de Noe sahio todo o 
genero humano, que ha sobre toda a terra. 

20 E como Noe era lavrador, comepou a 
cultivar a terra, e plantou hurna vinha. 

21 E tendo bebido do vinho, embebedou- 
se, e appareceo nu na sua tenda. 

22 Cao pai de Canaan, achando-o neste 
estado, e vendo que seu pai tinha a mostra 
as suas vergonhas, sahio fora e veio dizel-lo 
a seus irmaos. 

23 Mas Sem, e Jafeth tendo posto liuma 
capa sobre os seus hombros, e andando para 
tras, cobrirao com ella as vergonhas de seu 
pai. Elies nao lhe virao as vergonhas, porque 
tinhao os seus rostos virados para outra 
parte. 

24 Noe tendo acordado do sono, que lhe 
causara o vinho, como soubesse o que lhe 
tinha feito seu filho menor, disse : 

25 Maldito seja Canaan : elle seja escravo 
dos escravos, arespeito de seus irmaos. 

26 E accrescentou: O Senhor Deos de 
Sem seja bemdito, e Canaan seja escravo de 
Sem. 

27 Dilate Deos a Jafeth;' habite Jafeth 
nas tendas de Sem; e Canaan seja seu es¬ 
cravo. 

28 Ora Noe viveo ainda depois do Di¬ 
luvio trezentos e sincoenta annos.. 

29 E tendo vivido ao todo novecentos e 
sincoenta. annos, rnorreo. 

CAPITULO X. 
Catalago dos dcscendentes de Sem, Cdo, e Ja¬ 
feth. Terras, que cada hum delies povoou. 

IS-AQUI as gerapoes dos filhos de Nod, 
que erao Sem, Cao, e Jafeth, e eis-aqui 

os filhos que lhes nascerao depois do Di¬ 
luvio. 

2 Os filhos de Jafeth forao Gomer, Ma¬ 
gog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, e Thiras. 

3 Os filhos de Gomer forao Ascenez, Ri¬ 
fat, e Thogorma. 

4 Os filhos de Javan forao Elisa, Tharsis, 
Cethim, e Dodanim. 

5 Estes repartirao entre si as ilhas das 
napoes, estabelecendo-se em diversos paizes, 
onde cada hum teve a sua lingua, as suas 
familias, e o seu povo particular. 

6 Os filhos de Cao forao Cus, Mesraim, 
Futh, e Canaan. 

7 
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7 Os filhos de Cus forao Saba, Evila, 
Sabatha, Regma, e Sabathaca. Os filhos de 
Regma forao Saba, e Dadan. 

8 Ora Cus foi pai de Nemrod, o qual Nem- 
rod comep ou a ser poderoso na terra. 

9 Elle foi hum robusto cacador diante de 
Deos. Dahi veio este proverbio : Robusto 
cacador diante do Senhor, como Nemrod. 

10 A Cidade capital do seu reino foi 
Babylonia, alem das d’Arach, Accad, e Ca- 
lanna na terra de Senaar. 

11 Daquella terra passou elle a Assyria, 
onde edificou Ninive, e o lugar chamado 
Ruas da Cidade, e o outro chamado Cale. 

12 Fundou tambem Resen, entre Ninive, 
e Cale. Esta he huma grande Cidade. 

13 Quanto a Mesraim, elle teve por fi¬ 
lhos a Ludin, a Anamim, a Laabim, e a 
Nefthuim, 

14 A Fethrusim, e a Casluim, donde sa- 
hirao os Filistheos, e os Cafthurinos. 

15 Canaan gerou a Sidon, que foi seu 
filho primogenito; 

16 Ao Hetheo, ao Jebuseo, ao Amorrheo, 
ao Gergeseo, 

17 Ao Heveo, ao Arceo, ao Sineo, 
18 Ao Aradeo, ao Samareo, e ao Ama- 

theo: destes he que vierao os Povos Ca- 
naneos, que depois se diffundirao por diver- 
sos lugares. 

19 Os limites porem de Canaan erao des 
do caminho, que vem de Sidonia para Gera- 
ra, ate Gaza, e ate entrar em Sodoma, em Go- 
morrha, em Adama, e em Seboim ate Leza. 

20 Estes sao os filhos de Cao, segundo as 
suas allianpas, as suas linguas, as suas fami- 
lias, os seus paizes, e as suas nacoes. 

21 Sem, que foi pai de todos os filhos 
d’Heber, e irmao mais velho de Jafet, teve 
tambem diversos filhos. 

22 E estes filhos de Sem forao Elao, Assur, 
Arfaxad, Lud, e Arao. 

23 Os filhos d’Arao forao Us, Hul, Gether, 
e Mes. 

24 Arfaxad porem gerou a Sala, que foi 
pai d’Heber. 

25 Heber teve dous filhos, hum por nome 
Faleg, porque em seu tempo succedeo a di- 
visao da terra, e seu irmao por nome Jectan. 

26 Jectan teve por filhos a Elmodad, a 
Salefh, a Asarmoth, a Jare, 

27 A Adorao, a Usal, a Decla, 
28 A Ebal, a Abimael, a Saba, 
29 A Ofir, a Hevila, a Jobab. Eis-aqui 

todos os filhos de Jectan. 
30 O paiz, onde elles habitarao, estendia- 

se des de Messa ate Sefar, monte do Oriente. 
31 Eis-aqui quaes forao os filhos de Sem, 

segundo as suas familias, as suas linguas, as 
suas regioes, e os seus povos. 

32 E estes sao os descendentes de Noe, 
segundo os diversos povos, que delies salu- 
rao. Destas familias he que procedem todas 
as napoes da terra depois do Diluvio. 
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CAPITULO XI. 
Construcfio da Torre de Babel. Confusao 

das Linguas. Genealogia de Sem por Ar¬ 
faxad ate Abrakdo. 

/'ARA na terra nao havia senao huma mes- 
ma lingua, e hum mesmo modo de 

fallar. 
2 E os homens tendo partido do Oriente, 

acharao hum campo na terra de Sennaar, e 
habitarao nelle. 

3 E disserao huns para os outros: Vinde, 
fapamos ladrilhos, e cozamo-los no fogo. Ser- 
virao-se pois de ladrilhos por pedras, e de 
bitume por cal trapada. 

4 E disserao entre si: Vinde, fapamos 
para nos huma cidade, e huma torre, cujo 
cume chegue ate o Ceo; e fapamos celebre 
o nosso nome, antes que nos espalhemos por 
toda a terra. 

5 O Senhor porem desceo, para ver a 
cidade, e a torre, que os filhos de Adao edi- 
ficavao, e disse: 

6 Eis-aqui hum povo, que nao tem senao 
huma mesma linguagem: e huma vez que 
elles comeparao esta obra, nao hao de desistir 
do seu intento, menos que o nao tenhao de 
todo executado. 

7 Vinde pois, despamos, e ponhamos nas 
suas linguas tal confusao, que elles se nao 
entendao huns aos outros. 

8 Desta maneira he que o Senhor os es- 
palhou daquelle lugar para todos os paizes 
da terra, e que elles cessarao d’edificar esta 
cidade. 

9 E por esta razao he que lhe foi posto o 
nome de Babel, porque nella he que succe¬ 
deo a confusao de todas as linguas do Mundo. 
E dalli os espalhou o Senhor por todas as 
regioes. 

10 Eis-aqui a genealogia dos filhos de 
Sem. Sem tinha cem annos, quando gerou 
a Arfaxad, dous annos depois do Diluvio. 

11E depois do nascimento d’Arfaxad 
viveo ainda Sem quinhentos annos, e gerou 
filhos, e filhas. 

12 Arfaxad tendo trinta e sinco annos 
gerou a Sala. 

13 E depois que gerou a Sala viveo ainda 
Arfaxad trezentos e tres annos, e gerou filhos, 
e filhas. ‘ 

14 Sala tendo trinta annos gerou a Heber. 
15 E depois que gerou a Heber viveo 

ainda quatrocentos e tres annos, e gerou fi¬ 
lhos, e filhas. 

16 Heber tendo trinta e quatro annos 
gerou a Faleg. 

17 E depois do nascimento de Faleg viveo 
ainda quatrocenntos e trinta annos, e gerou 
filhos, e filhas. 

18 Faleg tendo trinta annos gerou a Reu. 
19 E depois do nascimento de Reu viveo 

ainda duzentos e nove annos, e gerou filhos, 
e filhas. 
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20 Reu tendo trinta e dous annos gerou a 
Sarug. 

21 E depois do nascimento de Sarug viveo 
ainda duzentos e sete annos, e gerou filhos, e 
filhas. 

22 Sarug tendo trinta annos gerou a Nac- 
cor. 

23 E depois do nascimento de Naccor 
viveo ainda duzentos annos, e gerou lilhos, 
e filhas. 

24 Naccor tendo vinte e nove annos gerou 
a Thara. 

25 E depois do nascimento de Thara viveo 
ainda cento e dezenove annos, e gerou filhos, 
e filhas. 

26 Thara tendo setenta annos gerou a 
Abrao, a Naccor, e a Aran. 

27 Eis-aqui a genealogia de Thara. Tha¬ 
ra gerou a Abrao, a Naccor, e a Aran. Aran 
gerou a Lot. 

28 Ora Aran morreo antes de seu pai 
Thara, na terra do seu nascimento, em Ur 
dos Caldeos. 

29 Abrao, e Naccor casarao. A mulher 
d’Abrao cliamava-se Sarai, a de Naccor cha- 
mava-se Melca. Ella era filha d’Aran, que 
foi pai de Malca, e pai de Jesca. 

30 Sarai porem era esteril, e nao tinha 
filhos. 

31 Tomou pois Thara a seu filho Abrao, 
e a Lot seu neto, filho d’Aran, e a Sarai sua 
nora, mulher d’Abrao, e fel-los sahir de Ur 
dos Caldeos, para os levar ao paiz de Ca¬ 
naan; e como tivessem chegado a Haran, 
ficarao morando ahi. 

32 E Thara tendo vivido ao todo duzen¬ 
tos e sinco annos, morreo em Haran. 

CAPITULO XII. 
Segunda chamada d’Abrao por Deos. Promes- 

sas, que o Senhor Ihe faz. Chega d terra 
de Canaan. Vai ao Egypto. Farad Ihe 
tira Sara ; depois lha torna a dar. 

/"NRA o Senhor disse a Abrao : Sahe da 
tua terra, e da tua parentela, e da casa 

de teu pai, e vem para a terra, que eu te mos- 
trarei. 

2 E eu te farei pai d’hum grande povo, e 
te encherei de benpaos : eu farei celebre o 
teu nome, e tu seras bemdito. 

3 Eu abenpoarei aos que te abenpoarem, 
e amaldipoarei aos que te amaldipoareiii; e 
em ti serao bemditas todas as cognapoes da 
terra. 

4 Sahio pois Abrao d’Haran, como o 
Senhor Ihe tinha ordenado, e Lot com elle. 
Tinha Abrao setenta e sinco annos, quando 
sahio d’Haran. 

5 E levou comsigo a Sarai, sua mulher, a 
Lot, filho de seu irmao, e todos os bens, que 
possuiao, com as pessoas, de que elles tinhao 
augmentado as suas familias em Haran; e 
sahirao daqui, para irem para a terra de Ca¬ 
naan. 

6 Tendo la chegado, atravessou Abrao 
este paiz, atd chegar ao lugar, chamado Si- 
quem, e ate o Valle Illustre. He de saber, 
que o Cananeo era entao senhor da terra. 

7 Appareceo o Senhor a Abrao, e Ihe 
disse : Eu darei esta terra aos teus descen- 
dentes. No mesmo lugar edificou Abrao hum 
Altar ao Senhor, que Ihe tinha apparecido. 

8 E passando dalli ao monte, que estava 
ao Oriente de Bethel, levantou nelle a sua 
tenda, ficando-llie Bethel ao Occidente, e 
Hai ao Oriente. E alii edificou tambem hum 
Altar ao Senhor, e invocou o seu nome. 

9 Continuando Abrao o seu caminho, pas- 
sou ainda mais longe para o Meiodia. 

10 Mas como sobreviesse a terra huma 
fome, desceo Abrao ao Egypto, para fiear 
la como estrangeiro: porque era grande a 
fome na terra. 

11 Ao ponto que elles estavao a entrar no 
Egypto, disse Abrao para sua mulher: Eu 
sei que tu es em extremo fermosa; 

12 E que tanto que os Egytanos te virem, 
hao de dizer: Esta he a mulher deste ho- 
mem : e matar-me-hao a mim, conservando- 
te a ti. 

13 Dize pois, te pepo,quees minhairma, 
para que elles me tratem bem por teu res- 
peito, e me nao tirem a vida. 

14 Tendo pois Abrao entrado no Egypto, 
virao os Egytanos que aquella mulher era 
em extremo fermosa; 

15 E os Fidalgos oderaoasaber a Farad, 
e lha gabarao muito. Pelo que foi ella tira- 
da, e levada a casa de Farad. 

16 E elles se houverao bem com Abrao, 
por causa de Sarai. E elle teve hum grande 
numero d’ovelhas, de bois, de jumentos, 
d’escravos d’hum, e outro sexo,de jtimentas, 
e de camelos. 

17 O Senhor porem affligio a Farad, e a 
toda a sua casa com grandissimas pragas, 
por causa de Sarai, mulher de Abrao. 

18 E Farad cliamou a Abrao, e Ihe disse: 
Porque usaste tu comigo desta sorte ? Porque 
me nao advertiste,que ella era tua mulher? 

19 Porque me disseste, que ella era tua 
irma, para que eu a nao tomasse por minha 
mulher? Agora pois eis-ahi tens tua mulher; 
toma-a, e vai-te. 

20 E tendo Farad dado ordem a seus 
Officiaes, que tivessem cuidado d’Abrao, 
elles o conduzirao ate a sahida do Egypto, a 
elle, e a sua mulher com tudo o que tinhao. 

CAPITULO XIII. 
Volta d'Abrao do Egypto para a terra de 

Canaan. Lot se separa d'Abrao, e vai 
para Sodoma. Abrao assegurado novamente 
da protecgdo JJivina, vem para o valle de 
Mambre junto a Hebron. 

A BRAO pois tendo sahido do Egypto com 
sua mulher, e com tudo o que tinha, e 

Lot com elle, veio para a parte meridional. 
9 
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2 Era elle muito rico, e tinha muito ouro, 
e muita prata. 

3 E pelo raesmo caminho, por que tinlia 
vindo da parte meridional para Bethel, foi 
andando ate o lugar, onde antes tinha posto 
a sua tenda, entre Bethel, e Hai; 

4 Que .era onde estava o Altar, que elle 
tinha levantado antes, e onde elle tinha in- 
vocado o nome do Senhor. 

5 Lot, que se conservava na companhia 
d’Abrao, tinha tambem seus rebanhos d’ove- 
Ihas, e manadas de bois, e suas tendas. 

6 Mas a terra nao tinha capacidade para 
poderem habitar arnbos juntos : porque am- 
bos tinhao tantos bens, que nao era possivel 
viver hum com o outro. 

7 Daqui nasceo, que os pastores dos re¬ 
banhos d’Abrao, e os de Lot guerrearao entre 
si. He de saber, que por aquelle tempo 
erao os Cananeos, e os Fereseos os que ha- 
bitavao naquella terra. 

8 Disse pois Abrao a Lot: Pepo-te que 
nao haja reixas entre mim, e ti, nem entre 
os teus pastores, e os meus, visto que somos 
irmaos. 

9 Tu ves toda essa terra, que esta diante 
de ti: aparta-te de mim, te rogo. Se tu 
fores para a esquerda, eu tomarei para a 
direita: se tu escolheres a direita, eu ficarei 
com a esquerda. 

10 Lot pois tendo levantado os olhos, 
considerou todo o paiz, que estava ao longo 
do Jordao, tirando de Segor. (Era este 
paiz todo regado como o paraiso do Se¬ 
nhor, e como o Egypto, antes que o Senhor 
tivesse arruinado a Sodoma, e Gomorrha.) 

11 E elle escolheo para sua vivenda o 
paiz, que esta sobre o Jordao, retirando-se 
do Oriente: e assim se separou hum do 
outro. 

12 Abrao habitou na terra de Canaan, e 
Lot nas Cidades, que estao sobre o Jordao, 
e fixou a sua assistencia em Sodoma. 

13 Ora os habitantes de Sodoma erao de 
costumes perversissimos, e muito grandes 
peccadores diante de Deos. 

14 E o Senhor disse a Abrao, depois que 
Lot se separou delle : Levanta os teus olhos, 
e ollia des do lugar, em que agora estas, para 
o Setentriao, para o Meiodia, para o Oriente, 
e para o Occidente. 

15 Toda essa terra, que ves, eu ta darei 
para sempre a ti, e a tua posteridade. 

16 E eu farei a tua posteridade tao nu- 
merosa, como o po da terra. Se alguem 
poder contar o po da terra, podera tambem 
contar o numero dos teus descendentes. 

17 Levanta-te, e corre todo este paiz, quan¬ 
to elle tem de comprido, e de largo: porque 
eu to hei de dar. 

18 Abrao pois tendo enrolado a sua tenda, 
veio habitar no valle de Mambre, que he junto 
a Hebron, e alii edificou hum Altar ao Se¬ 
nhor. 

CAPITULO XIV. 
Guerra de Codorlahomor, e de setts alliados 

contra os lieis da Pentapole. He nella to¬ 
rnado Lot, e levado cntivo. Abrao vai em 
alcance dos vencedores, e liberta a Lot. 
Melquisedech da a sua bengao a Abrao, e 
Abrao da a Melquisedech o dizimo dos des- 
pojos. 

to, Codorlahomor Rei dos Elamitas, e Tha- 
dal Rei das Gentes, 

2 Fizerao guerra contra Bara, Rei de 
Sodoma; contra Bersa, Rei de Gomorrha; 
contra Sennaab, Rei d’Adama; contra Seme- 
ber, Rei de Seboim; e contra o Rei de Bala, 
chamada por outro nome Segor. 

3 Todos estes Reis se ajuntarao no Valle 
das Arvores, onde agora he o mar salgado. 

4 Elies tinhao estado sujeitos doze annos 
ao Rei Codorlahomor; e no anno decimo 
terceiro se subtrahirao da sua obediencia. 

5 Assim Codorlahomor veio no anno de¬ 
cimo quarto com os Reis, que se lhe tinhao 
unido; e desbaratarao aos Rafains em Asta- 
roth-Carnaim, e aos Zuzins com elles, e aos 
Emins em Save-Cariathaim; 

6 E aos Corrheos nos montes de Seir ate 
os campos de Faran, que sao no deserto. 

7 Voltando estes Reis de sua expedipao, 
vierao a fonte de Misfath, que he a mesma 
que Cades; e passarao ao fio da espada 
tudo o que encontrarao na terra dos Amale- 
citas, e dos Amorrheos, que viviao em Asa- 
sonthamar. 

8 Entao os Reis de Sodoma, de Gomor¬ 
rha, d’Adama, de Seboim, e de Bala, ou de 
Segor, se pozerao em campanha, e ordenarao 
as suas tropas em batalha no Valle das Ar¬ 
vores contra os Reis alliados; 

9 Isto he, contra Codorlahomor, Rei dos 
Elamitas; contra Thadal, Rei das Napoes; 
contra Amrafel, Rei de Sennaar; e contra 
Arioch, Rei de Ponto: quatro Reis contra 
sinco. 

10 Ora no Valle das Arvores havia muitos 
popos de bitume. Os Reis de Sodoma, e de 
Gomorrha forao postos em fugida, e as suas 
gentes acabarao alii. E os que escaparao, 
acolherao-se aos montes. 

11 Os vencedores levarao tod as as rique- 
zas, que acharao em Sodoma, e Gomorrha, 
e todos os viveres; e retirarao-se. 

12 Levarao tambem Lot, filho do irmao 
d’Abrao que morava em Sodoma, e tudo o 
que tinha de bens. 

13 Entao hum, que se tinha salvado, veio 
dar parte disto a Abrao o Hebreo, que vivia 
no Valle de Mambre Amorrheo, irmao d’Es- 
col, e d’Azer: porque estes tinhao feito alli- 
anpa com Abrao. 

14 Abrao tendo sabido que Lot, seu so- 
brinho, ficara prisioneiro, escolheo os inais 

- 10 
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valentes dos seus servos, em numero de tre- 
zentos e dezoito; e foi em alcance dos Reis 
ate Dan. 

15 Tendo repartido esta sua gente, deo 
sobre os inimigos de noite : desfel-los, e enxo- 
tou-os ate Hoba, que fica a esquerda de Da- 
masco. 

16 E trouxe comsigo tudo o que elles 
tinhao levado, e a Lot seu irmao com tudo 
o que lhe pertencia, como tambem as mulhe- 
res, e o povo.1' 

17 Quando Abrao voltava de derrotar a 
Codorlahomor, e aos Reis seus alliados, sahio- 
lhe ao encontro o Rei de Sodoma no Valle de 
Save, cbamado tambem o Valle do Rei. 

18 Mas Melquisedech, Rei de Salem, 
offerecendo pao, e vinho, porque era Sacer- 
dote do Deos Altissimo, 

19 Abenfoou a Abrao, e lhe disse: Bem- 
dito seja Abrao da parte do Altissimo Deos, 
que criou o Ceo, e a terra. 

20 E bemdito seja o Deos Altissimo, que 
te protegeo, e que te entregou nas tuas maos 
os teus inimigos. E Abrao lhe deo o dizimo 
de tudo o que tinha tirado. 

210 Rei de Sodoma porem disse a Abrao : 
Da-me as pessoas, e toma para ti o mais que 
fica. 

22 Abrao lhe respondeo: Eu levanto a 
minha mao ao Senhor Deos Altissimo, cujo 
he o Ceo, e a terra; 

23 Que eu nao tomarei nada de tudo o 
que te pertence, des do fio mais pequeno 
ate a correa dos sapatos; 

24 Excepto somente aquillo, que a minha 
gente consumio de comer, e a parte, que 
compete a Azer, Escol, e Marnbre, que vierao 
comigo: estes hao de receber a parte, que 
lhes he devida. 

CAPITULO XV. 
Apparece Deos a Abrao. Promessa do nas- 

cimento d'hum filho. Sacrijicio d'Abrao. 
Deos lhe prediz a escravidao de seus des- 
cendentes por quatrocentos annos. Allianca 
de Deos com Abrao. 

ASSADO isto, fallou o Senhor a Abrao 
numa visao, e lhe disse: Nao temas, 

Abrao; eu sou teu Protector, e a tua paga 
sera infinitamente grande. 

2 Abrao lhe respondeo : Senhor Deos, 
que me deste tu ? Eu morrerei sem filhos: e 
o'filho do Procurador de minha casa, este 
Eliezer de Damasco. ... 

3 Quanto amim, ajuntou elle, tu nao me 
tens dado filhos, e o meu escravo sera o meu 
herdeiro. 

4 A isto lhe respondeo logo o Senhor: 
Este nao ha de ser o teu herdeiro; mas 
tu teras por herdeiro aquelle, que nasccra 
de ti. 

5 E depois de o ter feito sahir para fora, 
disse-lhe: Levanta os teus olhos ao Ceo, e 
conta, se podes, as estrellas. Assim he, 

XV. XVI. 

ajuntou elle, cpie se multiplicara a tua poste- 
ridade. 

6 Creo Abrao a Deos, e a sua fe lhe foi 
imputada a justipa. 

7 Disse-lhe mais o Senhor: Eu sou o Se¬ 
nhor, que te tirei de Ur dos Caldeos, para 
te dar esta terra, e a possuires. 

8 Respondeo Abrao: Senhor Deos, por 
donde poderei eu conhecer que a hei de 
possuir ? 

9 Continuou o Senhor : Toma-me huma 
vacca de tres annos, e huma cabra de tres 
annos, e hum cameiro de tres annos, com 
huma rola, e huma pomba. 

10 Abrao tendo tornado todos estes ani- 
maes, cortou-os em duas ametades, e poz as 
duas ametades, que tinha cortado, bem de- 
fronte huma da outra; mas nao dividio a 
rola, nem a pomba. 

11 Ora as aves vinliao por-se sobre os 
cadaveres, e Abrao as enxotava. 

12 Ao por do Sol sentio-se Abrao oppri- 
mido d’hum profundo sono, e occupado 
d’hum grande horror, como se estivesse 
mettido em trevas. 

13 Entao lhe foi dito : Sabe des dagora, 
que a tua posteridade ficara vivendo numa 
terra estrangeira, e sera reduzida a escravidao, 
e afflicta por quatrocentos annos. 

14 Mas eu exercitarei os meus juizos sobre 
o povo, a que elles estarao sujeitos; e elles 
sahirao ao depois daquella terra, trazendo 
comsigo grandes riquezas. 

15 Pelo que toca a ti, tu iras em paz 
para teus pais, sendo sepultado numa ditosa 
velhice. 

16 Mas os teus descendentes tornarad a 
entrar nesta terra a quarta geraf ao : porque 
a rnedida das iniquidades dos Amorrheos nao 
esta ainda ategora cheia. 

17 Quando pois foi Sol posto, formou-se 
huma escuridade tenebrosa, e appareceo hum 
forno, donde sahia muito fumo; e vio-se 
huma alampada acceza, que passava ao tra- 
ves das rezes divididas. 

18 Naquelle dia fez o Senhor allianca com 
Abrao, e lhe disse: Eu darei a tua posteri¬ 
dade esta terra des do rio do Egypto atd o 
grande rio Eufrates: 

19 Tudo o que possuem os Cineos, os 
Cenezeos, os Cedmoneos, 

20 Os Hetheos, os Eerezeos, os Rafains, 
21 Os Amorrheos, os Cananeos, os Ger- 

geseos, e os Jebuseos. 

CAPITULO XVI. 
Agar feita mulher d'Abrao. Fugida d'Agar, 

e sua tornada. Nascimento d'Ismael. 

CARA Sarai,mulher d’Abrao, nao tinha fi- 
lhos: mas como tinha huma escrava 

Egyptana, chamada Agar, 
2 Disse a seu marido: Bem ves que o 

Senhor me fez esteril, e que eu nao posso ter 
filhos. Toma pois a minha escrava, a ver se 
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ao menos por ella posso ter filhos. E como 
Abrao annuisse aos seus rogos, 

3 Tomou Sarai a Agar Egyptana sua es- 
crava, e a deo por mulher a seu marido, dez 
annos depois que elles tinhao comepado a 
habitar na terra de Canaan. 

4 Tendo Abrao entrado a ella, e vendo 
Agar que tinha concebido, comepou a des- 
prezar a sua senhora. 

5 Entao disse Sarai a Abrao: Tu tratas- 
me d’hum modo injusto. Eu dei-te a minha 
escrava para ser tua mulher; e ella depois 
que se vio prenhada, despreza-me. O Se- 
nhor seja juiz entre mim, e ti. 

6 Abrao lhe responded Eis-ahi a tua 
escrava; ella esta nas tuas maos : usa della, 
como te der na vontade. Como Sarai a mal- 
tratasse, fugio Agar. 

7 E tendo-a o Anjo do Senhor achado no 
ermo ao pe da fonte, que esta junto ao cami- 
nho de Sur no deserto, disse-lhe : .< 

8 Agar, escrava de Sarai, donde vens tu ? 
e para onde vas ? Ella lhe respondeo : Fujo 
de diante de Sarai, minha senhora. 

9 E o Anjo do Senhor lhe disse : Volta 
para a tua senhora, e humilha-te debaixo da 
sua mao. 

10 E ajuntou : Eu multiplicarei a tua 
descendencia, e a farei tao numerosa, que 
ella se nao possa contar. 

11 Disse ainda mais : Eis-ahi concebeste 
tu, e pariras hum Tilho, a quem poras o 
nome d’Ismael; porque o Senhor te ouvio 
na tua afllicpao. 

12 Este sera hum homem fero, cuja mao 
sera contra todos, e contra o qual terao todos 
a mao levantada. Elle pora as suas tendas 
defronte de todos seus irmaos. 

13 Entao invocou Agar o nome do Se¬ 
nhor, que lhe tinha fallado, e disse: Tu es 
o Deos que me viste; porque he certo, (ajun¬ 
tou ella) que eu vi aqui por detras aquelle, 
que me ve. 

14 Por esta razao chamou ella aquelle 
popo o Popo do que vive, e do que me ve. 
Este he o popo, que esta entre Cades, e 
Barad. 

15 Ora Agar pario hum filho a Abrao, 
que o chamou Ismael. 

16 Tinha Abrao oitenta e seis annos, 
quando Agar lhe pario a Ismael. 

CAPITULO XVII. 
Apparece Deos outra vez a Abrao, e lhe tnuda 

o nome em Abrahao, bem como o de Sarai 
em Sara. Instituigdo da Circumcisdo. Pro- 
messa do nascimento d'Isaac. 

NTRAVA’ Abrao no anno noventa e 
nove de sua idade, quando 9 Senhor 

lhe appareceo, e lhe disse: Eu sou o Deos 
todo Poderoso : anda em minha presenpa, e 
seras perfeito. 

2 Eu farei allianpa comtigo, e te multipli¬ 
carei infinitamente. 

12 

3 Abrao se prostrou como rosto em terra. 
4 E Deos lhe disse : Eu sou : Eu farei 

hum pacto comtigo, e tu seras pai de muitas 
gentes. 

5 Daqui em diante nao te chamaras mais 
Abrao; mas chamar-te-has Abrahao; porque 
eu te tenho destinado para pai de muitas 
gentes. 

6 Eu farei crescer a tua posteridade infi¬ 
nitamente ; e eu te farei chefe das napoes; 
e de ti sahirao Reis. 

7 Eu estabelecerei o meu pacto comtigo; 
e com os teus vindouros no decurso das suas 
gerapoes, por hum concerto eterno: e eu 
serei o teu Deos, e 0 Deos da tua posteri¬ 
dade depois de ti. 

8 Eu te darei a ti, e a tua posteridade a 
terra, em que tu agora moras como estran- 
geiro; todo o paiz de Canaan, como huma 
heranpa eterna; e eu serei o teu Deos. 

9 Disse mais Deos a Abrahao : Tu pois 
guardaras o meu pacto, tu, e teus descen- 
dentes depois de ti. Todos os machos d’entre 
vos serao circumcidados. 

10 Eis-aqui o pacto, que eu fapo comtigo, 
para que tu o observes, e a tua posteridade 
depois de ti. Todos os machos d’entre vos 
serao circumcidados. 

11 E vos circumcidareis a came do vosso 
prepucio, para que esta circumcisao seja o 
sinal do concerto, que ha entre mim, e vos. 

12 O menino d’oito dias sera circumci- 
dado entre vos: todo o menino macho sera 
circumcidado em todo o decurso das vossas 
gerapoes. Tanto os escravos, que tiverem 
nascido em vossas casas, como os que vos 
tiverdes comprado, e que nao forem da vossa 
rapa, todos serao circumcidados. 

13 E esta marca do meu pacto sera na 
vossa carne como o sinal d’huma eterna al- 
lianpa. 

14 Todo o macho, cuja came nao for cir- 
cumcidada, sera aquella alma exterminada 
do seu povo, porque violou o meu pacto. 

15 Disse tambem Deos a Abrahao : Tu 
nao tornaras mais a chamar Sarai a tua mu¬ 
lher, mas chamal-la-has Sara. 

16 Eu a abenpoarei, e ella te dara hum 
filho, a quem lanparei a minha benpao; e 
elle sera o chefe das napoes, e delle sahirao 
os Reis dos povos. 

17 Abrahao se prostrou com o rosto em 
terra, e rio-se, dizendo la no seu corapao : 
Pois que? Hum homem de cem annos tera 
rum filho? e Sara parira, sendo de noventa ? 

18 E elle disse a Deos: Seja do teu 
agrado, que Ismael viva em tua presenpa. 

19 E Deos lhe respondeo : Sara tua mu- 
her te parira hum filho, que tu chamaras 
Isaac: e eu confirmarei a minha allianpa 
com elle, e com seus descendentes depois 
delle, para que esta allianpa seja eterna. 

20 Eu te ouvi tambem acerca dTsmael: 
eu o abenpoarei, e 0 farei crescer, e multipli- 
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carei a sua rapa. Eu o farei pai de doze 
Principes, e d’huma napao muito numerosa. 

21 Mas no tocante ao meu pacto, com 
Isaac he que eu o estabelecerei; e Sara to 
parira para o anno nesta mesma estapao, em 
que nos estamos. 

22 E tendo assim fallado a Abrahao, se 
elevou Deos, e desappareceo dos seus olhos. 

23 Entao tomou Abrahao a seu filho Is¬ 
mael, e a todos os escravos nascidos em sua 
casa, e a todos os que elle tinha comprado, 
e geralmente a todos os machos de sua casa, 
e circumcidou-os logo no mesmo dia, como 
o Senhor lhe tinha ordenado. 

24 Tinha Abrahao noventa e nove annos, 
quando se circumcidou. 

25 E Ismael tinha treze annos completos, 
quando foi circumcidado. 

26 Abrahao, e Ismael forao circumcidados 
num mesmo dia. 

27 E todos os machos da casa de Abrahao 
forao circumcidados ao mesmo tempo, assim 
dos escravos comprados, como dos que 
tinhao nascido em casa, e dos que erao 
estrangeiros. 

CAPITULO XVIII. 
Apparigao dos tres Anjos a Abrahao. Pro- 

messa do futuro nascimento d’ Isaac. Des- 
cobre Dcos a Abrahao a resolugao, em que 
estava, de destruir Sodoma, e Gomorrha. 
Procura Abrahao com as suas rogativas 
evitar a ruina destas Cidades. 

/~\RA o Senhor appareceo a Abrahao no 
Valle de Mambre, quando elle estava 

assentado a porta da sua tenda no maior 
calor do dia. 

2 E tendo Abrahao levantado os olhos, 
apparecerao tres homens juntos a elle. Tanto 
que elle os vio, correo da porta da sua tenda 
a recebellos; e prostrado em terra, lhes disse: 

3 Senhor, se eu aehei gray a diante de 
teus olhos, nao passes a casa do teu servo. 

4 Eu porem trarei huma pouca d’agua 
para vos lavar os pes : e entretanto descanpai 
debaixo desta arvove. 

5 Eu vos porei diante hum pouco de pao 
para recobrardes as vossas formas; e ao de- 
pois continuareis o vosso caminho : porque 
por isso he que vos viestes ao vosso servo, 
Elies lhe responderao: Faze o que disseste. 

6 Entrou Abrahao a toda a pressa na sua 
tenda, e disse a Sara: Amassa de pressa 
tres medidas da mais pura farinha, e faze 
cozer huns paes debaixo da cinza. 

7 E elle correo ao mesmo tempo a manada, 
e tomou hum novilho dos melhores, e mais 
tenros, e deo-o a hum criado, que com toda 
a brevidade o cozeo. 

8 Tomou tambem manteiga, e leite, com 
o novilho, que tinha feito cozer, e poz tudo 
diante delies : e elle entretanto estava de pe 
junto a elles debaixo da arvore. 

9 Depois que comerao, disserao elles para 

Abrahao: Onde esth Sara tua mulher? Res- 
pondeo Abrahao : Esta na tenda. 

10 Hum delles lhe disse : Eu nao faltarei 
a vir ver-te dentro d’hum anno a este mesmo 
tempo : achar-vos-hei a ambos com vida ,* e 
Sara tua mulher tera hum filho. Sara tendo 
isto ouvido, rio-se detras da porta da 
tenda: 

11 Porque ambos elles erao velhos, e mui 
idosos; e a pensao, que d’ordinario experi- 
mentao as mulheres, tinha cessado a Sara. 

12 Ella pois se poz a rir secretamente, e 
disse: Depois d’eu ser huma velha, e meu 
senhor tao avancado em annos, por-me-hei 
eu a usar do matrimonio ? 

13 Mas o Senhor disse a Abrahao : Porque 
he que se rio Sara, dizendo : Posso eu esperar 
ser mai, sendo huma velha como sou ? 

14 Ha por ventura alguma cousa, que 
seja difficil a Deos? Eu sem falta tomarei 
a vir ver-te, como te prometti, dentro d’hum 
anno a este mesmo tempo; achar-vos-hei a 
ambos com vida ; e Sara tera hum filho. 

15 Sara toda cheia de medo o negou, di¬ 
zendo : Eu nao me ri. Mas o Senhor lhe 
disse: Nao, isso nao he assim, porque tu 
riste-te. 

16 Tendo-se pois levantado dalli aquelles 
homens, voltarao os olhos para Sodoma; e 
Abrahao os conduzio, e foi com elles. 

17 Entao disse o Senhor : Acaso poderei 
eu occultar a Abrahao o que estou para 
fazer ? 

18 Pois que elle ha de vir a ser pai 
d’huma napao numerosissima, e podero- 
sissima; e que todas as napoes da terra hao 
de ser bemditas nelle ? 

19 Porque eu sei que elle ha de ordenar a 
seus filhos, e a toda a sua familia depois delle, 
que guardem os caminhos do Senhor, e que 
obrem conforme a equidade, e a justipa; 
para que o Senhor execute a favor d’Abrahao 
tudo o que lhe tem promettido. 

20 Accrescentou depois o Senhor: O 
clamor de Sodoma, e de Gomorrha se aug- 
menta cada vez mais; e o seu crime tem 
chegado ao seu auge. 

21 Eu pois descerei a ver se as suas obras 
correspondent! ao clamor, que chegou a mim, 
para saber se assim he, ou nao he. 

22 Entao partirao dalli dous daquelles 
homens, e forao para Sodoma. Mas Abra¬ 
hao ficou ainda diante do Senhor. 

23 E chegando-se, lhe disse: Quereras tu 
perder os justos com os iniquos ? 

24 Se nesta Cidade houver sincoenta jus¬ 
tos, fal-los-has tu perecer com todos os 
outros ? Nao perdoaras tu a esta Cidade em 
attencao a sincoenta justos, se tantos se 
acharem nella? 

25 Tu sem duvida estas bem longe de tal 
fazer. Tu nao perderas o justo com o impio, 
nem confundiras o bom com o mao. Este 
procedimento nao te convem de sorte alguma: 

' 13 
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tu, que es juiz de toda a terra, nao podes 
exercer hum tal juizo. 

26 Disse o Senhor: Se eu achar em So- 
doma sincoenta justos, eu perdoarei por 
amor delies a toda a Cidade. 

27 Proseguio Abrahao: Huma vez que eu 
comecei, fallarei ao meu Senhor, ainda que 
eu seja po, e cinza. 

28 Se faltarem sinco para os sincoenta 
justos, destruiras tu toda a Cidade, porque 
nella se nao achao senao quarenta e sinco ? 
Nao, disse o Senhor, eu a nao destruirei, se 
achar nella quarenta e sinco. 

29 Replicou Abrahao : Mas se nella nao 
houver senao quarenta justos, que faras tu ? 
Eu a nao castigarei, disse o Senhor, se achar 
nella quarenta. 

30 Pepo-te, Senhor, ajuntou Abrahao, que 
te nao indignes, se eu ainda continuo a fallar. 
Que faras tu, se la achares trinta justos? 
Respondeo o Senhor: Se eu achar nella 
triuta, nao a destruirei. 

31 Pois que eu comecei, diz Abrahao, 
fallarei ainda ao meu Senhor. E se alii forem 
achados vinte? Nao a arruinarei, respondeo 
elle, se nella houver vinte. 

32 Eu te conjuro, Senhor, continuou 
Abrahao, nao te enfades, se eu te fallar ainda 
huma vez. Que sera, se tu nao achares 
nesta Cidade senao dez justos ? Eu a nao 
destruirei, disse o Senhor, se nella houver dez. 

33 Retirou-se pois o Senhor, depois que 
cessou de fallar a Abrahao : e Abrahao vol- 
tou para sua casa. 

CAPITULO XIX. 
Chegada dos Anjos a Sodoma. Lot os recebe 

em sua casa. Violencia dos Sodomitas con¬ 
tra Lot. Elle se salva em Segor, e sua 
mulher he convertida em estatua de sal. 
Destruigao de Sodoma, e Gomorrlm, c das 
outras ducts Cidades. Incesto de Lot com 
suas duasjilhas. 

OBRE a tarde chegarao os dous Anjos a 
Sodoma, a tempo que Lot estava assen- 

tado a porta da Cidade. Tanto que elle os 
vio, levantou-se, e sahio a recebel-los, pros¬ 
trand o-se em terra, e lhes disse: 

2 Vinde, vos peco, meus senhores, para 
casa de vosso servo, e ficai nella. Vos 
lavareis os vossos pcs, e a manha pela manha 
partireis para continuardes o vosso caminho. 
Elies lhe responderao: Nao, nos nao iremos 
para tua casa, mas passaremos a noite na 
prapa. 

3 Lot apertou com elles instantemente, e 
os constrangeo a irem com elle : e depois que 
entrarao em sua casa, preparou-lhes hum 
banquete : fez cozer huns paes asmos, e elles 
comerao. 

4 Mas antes que elles se fossem deitar, os 
habitantes da Cidade des dos meninos ate os 
velhos; numa palavra, todo o povo junto 
vierao cercar a casa de Lot. 

14 

5 E chamando por elle, disserao-lhe: 
Onde estao aquelles homens, que entrarao 
para tua casa esta tarde ? Faze-os sahir, que 
os queremos conhecer. 

6 Sahio Lot de sua casa; e tendo fe- 
chado a porta nas suas costas, lhes disse : 

7 Pepo-vos, irmaos meus, que nao fapais 
tamanho mal. 

8 Eu tenho duas filhas, que ainda sao 
donzellas; eu vo-las trarei, e vos usai dellas 
como for do vosso gosto, com tanto que nao 
fapais mal algum aquelles homens, porque 
entrarao em minha casa, como para hum 
lugar de seguranpa. 

9 Mas elles lhe disserao : Retira-te daqui: 
tu vieste para aqui como hum forasteiro; 
acaso queres tu ser nosso juiz ? A ti pois 
trataremos nos ainda muito peior, do que a 
elles. E lanparao-se sobre Lot com grande 
violencia. E quando elles estavao a ponto 
d’arrombar a porta, 

10 Eis-que os dous homens puxarao com 
as maos por Lot; e tendo-o introduzido para 
dentro de casa, fecharao a porta; 

11 E ferirao de cegueira aos que estavao 
de fora, des do mais pequeno ate o maior, de 
sorte [que nao poderao mais atinar com a 
porta. 

12 E os mesmos dous homens disserao a 
Lot: Tu tens aqui alguns dos teus proximos, 
genros, ou filhos, ou filhas? Faze sahir 
desta Cidade todos os que te pertencem. 

13 Porque nos vamos destruir este lugar; 
pois que o clamor dos seus crimes se tem 
elevado cada vez mais ate a presenpa do 
Senhor, e elle nos enviou para que os de- 
straissemos. 

14 Lot pois tendo sahido, fallou a seus 
genros, que estavao para casar com suas 
filhas, e disse-lhes : Levantai-vos, e sahi deste 
lugar, porque o Senhor esta para destruir 
esta Cidade. E elles julgarao que Lot lhes 
dizia isto por zombaria. 

15 Ao amanhecer apertavao os Anjos 
com Lot que sahisse, dizendo-lhe : Toma de 
pressa a tua mulher, e as tuas duas filhas, 
nao succeda que tambem tu perepas na ruina 
desta Cidade. 

16 E vendo que Lot se hia dilatando, 
elles o tomarao pela mao, porque o Senhor 
lhe queria perdoar: e tomarao tambem pela 
mao a sua mulher, e as suas duas filhas. 

17 E tendo-o tirado de casa, o pozerao 
fora da Cidade. Entao lhe disserao elles : 
Salva a tua vida, nao olhes para tras, e nao 
pares em parte algum a deste paiz, e seus or- 
redores; mas salva-te no monte, por nao 
succeder pereoeres com os outros. 

18 Lot lhes respondeo: Rogo-te, meu 
Senhor, 

19 Que pois o teu servo achou graca 
diante de teus olhos, e tu usaste comigo da 
grande misericordia de tomares a tua conta 
o livrares-me, consideres que eu me nao 



posso salvar no monte; porque tenho medo 
que me apanbe esta desgrapa, e eu morra. 

20 Mas eis-alli esta perto huma Cidade, 
a que eu me posso acolher. Ella he pequena, 
e nellame poderei eu salvar. Nao ves como 
ella he pequena? Ella me salvara a vida. 

21 O Anjo lhe disse: Tambem ainda 
nisso quero estar pelos teus rogos; e nao 
destmirei aquella Cidade, a favor da qual me 
fallaste. 

22 Apressa-te por te salvares alii: porque 
eu nao posso fazer nada, em quanto tu nao 
tiveres la entrado. Por isso a esta Cidade 
pozerao o nome de Segor. 

23 Apparecia o Sol sobre a terra, quando 
Lot entrou em Segor. 

24 Fez o Senhor pois cahir sobre Sodoma, 
e Gomorrha huma chuva d’enxofre, e de 
fogo, que o Senhor fez descer do Ceo. 

25 E elle destruio estas Cidades, e todo o 
paiz em roda; todos os que habitavao, e tudo 
o que tinha alguma verdura sobre a terra. 

26 A mulher de Lot olhou para tras, e 
ficou convertida em estatuade sal. 

27 Ora Abrahao tendo-se levantado ao 
amanhecer, veio ao lugar, onde antes tinha 
estado com o Senhor. 

28 E levantando os olhos para Sodoma, 
e Gomorrha, e para os paizes em torno, vio 
que se elevavao da terra cinzas inflammadas, 
como fumo, que sahe d’huma fornalha. 

29 Ao tempo que Deos destruia as Ci¬ 
dades daquelle territorio, elle se lembrou 
d’Abrahao, e livrou a Lot da ruina destas 
Cidades, onde elle tinha assentado a sua 
vivenda. 

30 Mas Lot se retirou de Segor; e tendo 
ido busear o monte, se metteo numa cavema 
com suas duas filhas, porque teve medo de 
hear em Segor. 

31 Entao disse a mais velha para a mais 
rnopa : Nosso pai esta velho, e na terra nao 
ficou homem algum, com quem possamos 
casar, segundo o costume de todos os paizes. 

32 Demos pois vinho a nosso pai, e em- 
bebedemo-lo, e durmamos com elle, para 
que elle nos de filhos. 

33 Derao pois a beber vinho a seu pai 
aquella noite: e a mais velha dormio com 
elle, sem elle o sentir nem quando ella se 
deitou, nem quando se levantou. 
■ 34 Ao outro dia disse a mais velha para 
a mais mopa: Eu hontem donni com meu 
pai: demos-lhe tambem esta noite a beber 
vinho, e dormiras tu com elle, para conser- 
varmos a rapa de nosso pai. 

35 Tomarao pois aquella noite a dar de 
beber vinho a seu pai, e a segunda filha 
dormio com elle, sem que elle tambem o 
sentisse nem quando ella se deitou, nem 
quando se levantou. 

36 Assim ambas ellas conceberao de seu 
proprio pai. 

37 A mais velha pario hum filho, e cha- 
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mou-o Moab. Este he o pai dos Moabitas, 
que existem ate o dia de hoje. 

38 A mais mopa pario hum filho, e cha- 
mou-o Ammon, que quer dizer, o filho do 
meu povo. Este he o pai dos Ammonitas, 
que ainda hoje vernos. 

CAPITULO XX. 
Abrahdo se retira a Gerara. Abimelech leva 

a Sara para casar com ella. He por isso 
castigado por Deos. Toma a remettella 
a Abrahdo, depois que conheceo que ella 
era sua mulher. 

ENDO Abrahao partido dalli para ir 
para as bandas do Meiodia, habitou . 

entre Cades, e Sur. E tendo ido para 
Gerara a viver la como estrangeiro, 

2 Disse, fallando de Sara, que ella era 
sua irma. Mandou pois Abimelech, Rei 
de Gerara, quem lhe levasse Sara, e le- 
varao-lha. 

3 Mas Deos appareceo de noite em so- 
nhos a Abimelech, e lhe disse: Sabe que 
seras punido de morte, por causa desta mul¬ 
her, porque ella tem marido. 

4 Ora Abimelech nao a tinha tocado, e 
disse: Senhor, castigaras tu hum povo ig- 
norante, e innocente ? 

5 Por ventura nao me disse este homem : 
Ella he minha irma? E ella mesma nao me 
disse: Elle he meu irmao ? Eu fiz isto na 
simplicidade do meu corapao, e com humas 
maos puras. 

6 Respondeo-lhe Deos: Eu sei que tu 
obraste com hum corapao simples : e por 
isso eu te preservei do peccado, que tu po- 
deras ter commettido contra mim, e te im- 
pedi que a nao tocasses. 

7 Entrega pois ja des de agora esta mul¬ 
her a seu marido: porque elle he Profeta, e 
elle rogara por ti, e tu viviras. Porem se 
tu lha nao quizeres entregar, sabe que seras 
ferido de morte tu, e tudo o que for teu. 

8 Abimelech se levantou logo, sendo 
ainda noite; e tendo chamado os seus ser¬ 
vos, lhes expoz tudo o que lhe fora dito, e 
todos elles ficarao cheios de medo. 

9 Fez tambem chamar a Abrahao, e disse- 
lhe: Porque nos trataste tu assim ? Que 
mal te fizemos nos, para quereres metter-me 
a mim, e ao meu Reino num tao grande 
peccado? Tu fizeste-nos huma cousa, que 
nao nos devias fazer. 

10 E continuando ainda as suas queixas, 
ajuntou: Que viste tu, para assim te por- 
tares comigo ? 

11 Abrahao lhe respondeo: Eu pensei 
comigo mesmo, e disse: Talvez nesta terra 
nao ha temor de Deos: e elles matar-me- 
hao, para acolherem minha mulher. 

12 Por outra parte ella he verdadeira- 
mente minha irma, como filha, que he de 
meu pai, ainda que nao filha de minha mai, 
e eu a reeebi por mulher. 
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13 Mas depois que Deos me tirou da 
easa de meu pai, eu lhe disse: Faze-me 
esta gra^a em todos os paizes, onde entrar- 
mos, de dizeres que es minha irma. 

14 Tomou pois Abimelech ovelhas, bois, 
escravos, e escravas, e deo-os a Abrahao : e 
restituio-llie tambem a Sara sua mulher. 

15 E disse lhe: Todo o paiz esta diante 
de vos: habita onde quer que te agradar, 

16 Depois disse a Sara : Eis-ahi dou eu 
mil pecas de prata a teu irmao, para tu 
comprares com ellas hum veo, que ponhas, 
sobre os teus olhos diante de todos os que 
estiverem comtigo, e em toda a parte, para 
onde fores: e lembra-te que foste apanhada. 

17 Orou Abrahao a Deos, e Deos curou 
a Abimelech, a sua mulher, e as suas escra- 
vas; e ellas parirao. 

18 Porque Deos tinha esterilizado todas 
as mulheres da casa d’Abimelech, por causa 
de Sara, mulher d’Abrahao. 

CAPITULO XXI. 
Nascbnento d’Isaac. Fiigida d'Agar, e Is¬ 
mael. Allianga entre Abimelech, e Abrahao. 

A RA o Senhor visitou a Sara, como elle 
^ lhe tinha dito, e executou a sua pro- 
messa. 

2 Ella concebeo, e pario hum filho na 
sua velhice, ao tempo que Deos lho tinha 
predito. 

3 Poz Abrahao o nome d’Isaac ao filho, 
que lhe nascera de Sara. 

4 E circumcidou-o ao oitavo dia, segundo 
a ordem, que recebera de Deos, 

5 Tendo entao cem annos: porque nesta 
idade he que elle veio a ser pai d’Isaac. 

6 E nesta occasiao disse Sara: O Senhor 
me fez huma cousa, que me causou riso; e 
todos os que a souberem se hao rir do mes- 
mo comnosco. 

7 E accrescentou: Quem crera que se 
poderia dizer a Abrahao, que Sara havia de 
dar de mamar a hum filho, que ella lhe 
pariria, sendo elle ja velho ? 

8 Entretanto cresceo o menino, e foi 
desmamado : e no dia, que elle foi desma- 
mado, deo Abrahao hum grande banquete. 

9 Sara porem, como visse o filho d’Agar 
Egytana brincando com seu filho Isaac, 
disse para Abrahao: 

10 Deita fora esta escrava com seu 
filho: porque o filho da escrava nao sera 
herdeiro com meu filho Isaac. 

11 Pareceo isto duro a Abrahao, por 
causa de seu filho Ismael. 

12 Mas o Senhor lhe disse: Nao te pa- 
repa aspero o que Sara te disse de teu filho, 
e da tua escrava. Antes tudo o que Sara 
te disser faze-o: porque d’Isaac he que ha 
de sahir a raja, que ha de ter o teu nome. 

13 E quanto ao filho da tua escrava, eu 
o farei tambem pai d’hum grande povo, por 
elle ter sahido de ti. 
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14 Abrahao pois tendo-se levantado de 
manha, tomou pao, e hum odre, d’agua, e 
pol-lo as costas a Agar : entregou-lhe seu 
filho, e despedio-a. Agar tendo partido, 
andava errante pelo deserto de Bersabe. 

15 E como se lhe tivesse acabado a agua 
do odre, deixou seu filho deitado debaixo 
d’huma arvore, que alii havia, 

16 E se alongou delle hum tiro d’arco, 
e se assentou bem defronte, dizendo: Nao 
verei morrer a meu filho: e levantando a 
voz, se poz a chorar. 

17 Ora Deos ouvio a voz do menino: e 
o Anjo do Senhor chamou a Agar do Ceo, 
e lhe disse: Agar, que fazes tu por aqui ? 
Nao temas: porque Deos ouvio a voz do 
teu menino do lugar, onde esta. 

18 Levanta-te, toma o menino, e tem-no 
pela mao: porque eu o farei pai d’hum 
grande povo. 

19 Ao mesmo tempo abrio Deos os olhos 
d’Agar, a qual vendo hum pofo d’agua, foi 
a elle, e encheo o seu odre, e deo de beber 
ao menino. 

20 Assistio Deos ao menino, e elle cres¬ 
ceo, e ficou vivendo no deserto, e sahio 
hum mofo bom frecheiro. 

21 Elle habitou no deserto de Faran : 
e sua mai o casou com huma mulher do 
Egypto. 

22 Neste mesmo tempo Abimelech, acom- 
panhado de Ficol, General do seu exercito, 
veio dizer a Abrahaao: Deos he comtigo 
em tudo o que tu fazes. 

23 Jura-me pois pelo nome de Deos, que 
tu me nao faras mal a mim, nem aos meus 
descendentes, nem a minha raja: mas que 
usaras comigo, e com a terra, onde tens 
vivido como estrangeiro, da mesma bon- 
dade, que eu tenho usado comtigo. 

24 Respondeo-lhe Abrahao: Eu to ju- 
rarei. 

25 E queixou-se a Abimelech da violen- 
cia, com que os seus servos lhe tinhao tirado 
hum pofo. 

26 Abimelech lhe respondeo: Eu nao 
soube que te tinhao feito essa injusti^a: 
nem tu me disseste nada; e ate o dia d’hoje 
eu nao tinha ouvido fallar em tal. 

27 Tomou pois Abrahao humas ovelhas, 
e huns bois, e deo-os a Abimelech, e fizerao 
ambos allianfa entre si. 

28 E tendo Abrahao posto a parte sete 
cordeiras do seu rebanho, 

29 Abimelech lhe disse: Que querem 
dizer estas sete cordeiras, que tu pozeste a 
parte ? 

30 Tu receberas, disse Abrahao, estas 
sete cordeiras da minha mao, para que ellas 
me sirvao de testemunho, de como eu abri 
este pofo. 

31 Por isso foi aquelle lugar chamado 
Bersabe, porque alii jurarao elles am- 
bos. 
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32 E porque fizerao allianpa perto do 
popo do juramento. 

33 Abimelech pois, e Ficol, General do 
seu exereito, voltarao para a terra da Pa- 
lestina: e Abrahao plantou hum bosque em 
Bersabe, onde invocou o nome do Senhor 
Deos eterno. 

34 E ficou vivendo muito tempo na terra 
dos Palestinos. 

CAPITULO XXII. 
Vai Abrahdo ao monte Moria, para nolle 

sacrificar a Isaac. Hum Anjo Ihe suspende 
a mao para ndo descarregar o golpe. Deos 
repete as suas promessas a Abrahdo. Lista 
dos descendentes de Naccor. 

ASSADO isto, tentou Deos a Abrahao, 
e Ihe disse : Abrahao, Abrahao. Elle 

Ihe respondeo: Aqui estou. 
2 Continuou Deos: Toma a Isaac teu 

filho unico, a quern tu tanto amas, e vai a 
terra da Visao, e offerecer-mo-has em holo- 
causto sobre hum dos montes, que eu te 
mostrarei. 

3 Abrahao pois levantando-se de noite, 
preparou o seu jumento, e tomou conisigo 
a seu filho Isaac, e a dous de seus servos: 
e depois de cortar a lenha necessaria para 
consumir o holocausto, partio a achar-se no 
lugar, para onde Deos Ihe tinha ordenado 
que fosse. 

4 Ao terceiro dia, tendo levantado os 
olhos, vio elle o lugar de longe. 

5 Entao disse aos seus servos: Esperai 
aqui com o jumento, que eu, e meu filho 
nao faremos senao chegar acola; e depois 
de terrnos feito adorapao, tornaremos a vos. 

6 Tomou tambem a lenha para o holo¬ 
causto, e pol-la as costas de seu filho Isaac : 
e elle Abrahao levarva nas maos o fogo, e 
o cutelo. E quando arnbos caminhavao 
juntos, 

7 Disse Isaac a seu pai : Meu pai, Re- 
spondeo-lhe Abrahao: Que queres, meu 
filho? Aqui vai o fogo, e o cutelo, disse 
Isaac; onde esta a victima para o holo¬ 
causto ? 

8 Deos provera nisso, respondeo Abrahao: 
elle nos deparara huma victima para o [seu 
holocausto. Caminharao pois ambos juntos, 

9 Ate que chegarao ao lugar, que Deos 
tinha mostrado a Abrahao. Alii levantou 
Abrahao hum Altar; poz-lhe a lenha em 
sima, depois atou a seu filho Isaac, e o 
poz sobre a lenha, que tinha disposto sobre 
o Altar. 

10 E estendendo a mao, pegou no cutelo 
para immolar seu filho. 

11 Mas a esse mesmo ponto Ihe gritou 
do Ceo o Anjo do Senhor, dizendo : Abra¬ 
hao, Abrahao. Respondeo elle: Aqui estou. 

12 Continuou o Anjo: Nao estendas a 
tua mao sobre o menino, e nao Ihe fapas mal 
algum. Agora conheci que temes a Deos, 

[Port.] 

pois que por me obedeceres, nao perdoaste 
a teu filho unico. 

13 Abrahao levantando os olhos, vio 
atras de si hum carneiro, que estava em- 
baracado pelas pontas na rama d’hum 
espinheiro; e pegando nelle, o offereceo em 
holocausto em lugar de seu filho. 

14 E chamou a este lugar d’hum nome, 
que signifiea: O Senhor ve. Donde veio 
dizer-se ainda hoje : O Senhor vera no 
monte. 

13 Segunda vez tornou o Anjo do Senhor 
a chamar Abrahao, e Ihe disse: 

16 Eu jurei por mim mesmo, diz o 
Senhor, que pois que tu fizeste esta acpao, 
e que por me obedeceres nao perdoaste a 
teu filho unico; 

17 Eu te abenpoarei, e multiplicarei a 
tua rapa, corno as estrellas do Ceo, e como 
a area, que ha nas praias do mar. Os teus 
descendentes possuiraS as portas de seus 
inimigos. 

18 E todas as gentes da terra serao bem- 
ditas naquelle, que ha de proceder de ti, 
porque obedeceste a minha voz. 

19 Tendo Abrahao voltado para onde 
estavao os seus servos, recolherao-se to- 
dos juntos a Bersabe, e alii ficou vivendo 
Abrahao. 

20 Depois disto vierao dizer a Abrahao, 
que seu irmao Naccor tinha tido de sua 
mulher Melca muitos filhos. 

21 A saber, Hus, que foi o primogenito, 
Buz seu irmao, Camuel pai dos Syros, 

22 Cased, Azau, Teldas, Gedlaph, 
23 E Batuel pai de Rebecca. Eis-aqui 

os oito filhos, que Naccor, irmao d’Abrahao, 
teve de Melca sua mulher. 

24 Huma sua concubina, chamada Roma, 
deo-lhe tambem estoutros quatro filhos: 
Tabea, Gahao, Tahas, e Maacca. 

CAPITULO XXIII. 
Morte de Sara. Abrahdo compra huma ca- 

vema para a enterrar. 

UNRA Sara, tendo vivido cento e vinte e 
sete annos, 

2 Morreo na Cidade d’Arbec, que he a 
mesma que Hebron na terra de Canaan. E 
Abrahao veio pranteal-la, e tornar nojo por 
ella. 

3 Acabados que forao os dias do nojo, 
evantou-se Abrahao, e fallou aos filhos 

d’Heth, dizendo-lhes: 
4 Eu na vossa terra sou como hum pe- 

regrino, e hum forasteiro. Pepo-vos, que 
me deis o direito de ter entre vos huma 
sepultura, para eu enterrar nella huma pes- 
soa, que me morreo. 

5 Os filhos d’Heth Ihe responderao : 
6 Senhor, ouve-nos. Tu es para nos hum 

grande Principe: poderas escolher de entre 
todos os nossos mais fermosos sepulcros 
hum, onde enterres essa pessoa, que te. 
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morreo. Ningueni te tolhera, que enterres 
no seu sepulcro essa pessoa, que te morreo. 

7 Abrahao, depois de se levantar, fez 
huma profunda reverencia diante do povo 
daquella terra, que erao os filhos d’Heth, 
e disse-lhes: 

8 Se vos achais bom que eu enterre a 
minha defunta, ouvi-me, vos pepo, e inter¬ 
cede! por mim com Efron, filho de Seor, 

9 A fim de que elle me de huma caverna 
de dous repartimentos, que elle tem no fim 
do seu campo; que a ceda em mim diante de 
vos, pelo prepo que ella val; e que fique sen- 
do minha, para eu fazer nella hum sepulcro. 

10 He de saber, que Efron habitava no 
meio dos filhos d’Heth; e elle respondeo a 
Abrahao, ouvindo-o todos os que entravao 
pela porta da Cidade, e lhe disse : 

11 Nao, meu Senhor, isso nao ha de ser 
assim; mas ouve o que te vou a dizer: Eu 
te dou o campo, e a cavema, que nelle ha, 
em presenpa dos filhos do meu povo: en- 
terra nella a pessoa, que te morreo. 

12 Abrahao se inclmou profundamente 
diante do povo daquella terra, 

13 E disse a Efron no meio do ajunta- 
mento do povo: Ouve-me, te pepo. Eu 
quero dar-te o dinheiro, que o campo val: 
recebe-o, e depois enterrarei nelle a minha 
defunta. 

14 Efron lhe respondeo : 
15 Meu Senhor, ouve-me. A terra, que 

tu pedes, val quatrocentos siclos de prata. 
Este he o seu prepo entre mim, e ti. Mas 
isto que he ? enterra a tua defunta. 

16 Abrahao tendo isto ouvido, pezou em 
presenpa dos filhos d’Heth o dinheiro, que 
Efron lhe tinha pedido, e pagou quatrocen¬ 
tos siclos de prata em boa moeda corrente. 

17 Assim foi entregue a Abrahao o cam¬ 
po, que fora d’Efron, onde havia huma 
caverna de dous repartimentos, que olhava 
para Mambre; e entregue tanto o campo, 
como a caverna, com todas as arvores, que 
estavao a roda por todo o seu circuito; 

18 E lhe foi segurado como huma fazenda, 
que lhe ficava sendo propria, na presenpa de 
todos os filhos d’Heth,e diante de todos os que 
se tinhao ajuntado a porta daquella Cidade. 

19 Enterrou pois Abrahao a Sara sua 
mulher na caverna de dous repartimentos, 
que olhava para Mambre, no campo, onde 
he Hebron na terra de Canaan. 

20 E o campo com a caverna, que nelle 
havia, foi segurado a Abrahao da parte dos 
filhos d’Heth, para Abrahao gozar delle, 
como d’hum jazigo seu proprio. 

CAPITULO XXIV. 
Jornada d' Eliezer, Mordomo d'Abrahao, a 

Mesopotamia, onde pede, e alcanna a Re¬ 
becca para mulher d'Isaac. 

RA Abrahao estava velho, e muito 
avanpado em annos; e o Senhor o tinha 

abenpoado em todas as cousas. 
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2 Disse elle pois ao mais antigo dos seus 
servos, que tinha a intendencia de toda a sua 
casa: Poe a tua mao debaixo da minha 
coxa, 

3 Para eu te fazer jurar pelo Senhor 
Deos do Ceo, e da Terra, que tu nao has 
de tomar nenhuma das filhas dos Cananeos, 
entre os quaes eu habito, para a despozares 
com meu filho Isaac : 

4 Mas que has de ir a terra, onde estao 
meus parentes, para dahi trazeres huma 
mulher a meu filho Isaac. 

5 O servo lhe disse: E se essa mulher 
nao quizer vir comigo para esta terra, que-. 
reras tu que eu conduza teu filho ao lugar, 
donde tu sahiste ? 

6 Respondeo-lhe Abrahao : Guarda-te 
bem, nao leves meu filho a tal paiz. 

7 O Senhor Deos do Ceo, que me fez 
sahir da casa de meu pai, e do lugar da 
minha natureza, e que me prometteo com 
juramento, que elle havia de dar esta terra a 
minha posteridade; elle mesmo enviara o seu 
Anjo diante de ti, e tu tomaras para meu 
filho huma mulher dessa terra. 

8 Porem se essa mulher nao quizer se- 
guir-te, ficaras tu desobrigado do juramento : 
mas por nenhum caso me leves la meu filho. 

9 Poz logo aquelle servo a sua mao de¬ 
baixo da coxa d’Abrahao, seu senhor, e se 
obrigou com juramento a fazer tudo o que 
elle lhe tinha dito. 

10 Ao mesmo tempo tornados dez carne- 
los da cafila de seu senhor, partio, levando 
comsigo de todos os bens d’Abrahao; e foi 
direito a Mesopotamia a Cidade de Naccor. 

11 Tendo chegado sobre a tarde perto 
d’hum popo fora da Cidade, ao tempo que 
as mulheres costumao sahir a tirar agua, fez 
descanpar os seus camelos, e orou assim a 
Deos:' 

12 Senhor Deos d’Abrahao, meu amo, 
pepo-te que me assistas hoje, e que mostres 
quanta he a tua bondade para com meu amo 
Abrahao. 

13 Eis-aqui estou eu ao pe desta fonte, e 
as filhas dos habitantes da Cidade hao de 
vir a tirar agua. “ 

14 Rogo-te pois que fapas que aquella 
mopa, a quem eu disser: Abaixa a tua can- 
tara para eu beber, e que me responder: 
Bebe, e eu darei tambem de beber aos teus 
camelos: seja esta mopa aquella, que tu 
tens destinado para mulher d’lsaac teu ser¬ 
vo : e que eu conhepa dahi, que tu favore- 
ceste a meu amo por hum effeito da tua 
misericord ia. 

15 Ainda bem elle nao tinha acabado 
de dizer la comsigo estas palavras, senao 
quando ve elle ir sahindo Rebecca, filha de 
Bathuel, filho de Melca, mulher de Naccor, 
irmao d’Abrahao, levando aos hombros 
huma cantara cheia d’agua. 

16 Era ella huma moca porextremobem 
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feita, huma donzella fermosissima, e nao 
conhecida d’homem algum, a qual tinha 
vindo a fonte; e depois de ter enchido a sua 
cantara, voltava. 

17 Foi o servo pois encontrar-se com 
ella, e disse-lhe: Da-me de beber huma 
pouca d’agua da tua cantara. 

18 Respondeo ella: Bebe, meu Senhor. 
E descendo promptamente do hombro a 
cantara, a poz no brapo, e lhe deo de beber. 

19 Depois que elle bebeo, accrescentou 
ella: Eu vou tambem tirar agua para os 
teus camelos, ate que todos tenhao bebido. 

20 E entornando a agua da cantara nos 
canos, voltou ao popo a tirar outra, que deo 
a todos os camelos. 

21 Entretanto o servo a mirava, e remi- 
rava sem dizer nada, querendo saber, se 
teria o Senhor felicitado a sua jornada, ou nao. 

22 E depois que os camelos beb&rao, 
tirou d’humas arrecadas d’ouro, que pezavao 
dous siclos, e de dous braceletes, que peza¬ 
vao dez, e disse-lhe : 

23 Dize-me, de quem es tu filha? Ha- 
vera em casa de teu pai lugar, onde se fique ? 

24 Respondeo ella: Eu sou filha de 
Bathuel, filho de Melca, e de Naccor seu 
marido. 

25 E accrescentou : Em nossa casa ha 
muita pallia, e muito feno, e lugar espacoso 
para ficar. 

26 O homem se inclinou profundamente, 
e adorou ao Senhor, dizendo : 

27 Bemdito seja o Senhor Deos de 
Abrahao meu amo, que nao retirou delle as 
suas misericordias, e que cumprio com elle 
a verdade das suas promessas, e que me 
trouxe direito a casa do irmao de meu amo. 

28 A mopa pois correo a casa de sua mai, 
e recontou-lhe tudo o que tinha ouvido. 

29 Ora Rebecca tinha hum irmao, cha- 
mado Labao, o qual sahio logo para ir ter 
com o homem junto a fonte. 

30 E tendo ja visto as arrecadas, e os 
braceletes nas maos de sua irma, que lhe 
tinha referido tudo quanto aquelle homem 
lhe dissera, foi dar com o homem, quando 
elle ainda estava junto a fonte com os seus 
camelos, e disse-lhe: 

31 Entra, bemdito do Senhor: porque 
estas tu fora ? Eu tenho preparado a casa, 
e tenho lugar para os camelos. 

32 Fel-lo Labao logo entrar em casa; 
descarregou os camelos; deo-lhes pallia, e 
feno; trouxe agua para lavar os pes ao 
hospede, e aos que tinhao vindo com elle ; 

33 E ao mesmo tempo se lhe poz de co¬ 
mer. Porem o servo disse : Eu nao hei de 
comer, menos que nao tenha exposto o 
motivo da minha jornada. Respondeo-lhe 
Labao : Pois falla. 

34 E elle fallou desta sorte: Eu sou 
servo d’Abrahao. 

35 O Senhor tern enchido de benpaos a 

meu amo: elle o fez grande, e rico : elle 
lhe deo ovelhas, bois, prata, e ouro, escravos, 
e escravas, camelos, e jumentos. 

36 E Sara, mulher de meu amo, lhe 
pario na sua velhice hum filho, a quem elle 
deo tudo o que tinha. 

37 O dito meu amo me fez jurar em sua 
presenca, dizendo-me : Promette-me que tu 
nao has de tomar alguma das filhas dos 
Cananeos, em cuja terra eu habito, para a 
dares por mulher a meu filho : 

38 Mas que has de ir a casa de meu pai, 
e que has de tomar para meu filho huma 
mulher da minha parentela. 

39 E sobre o dizer eu entao a meu amo : 
E se essa mulher nao quizer vir comigo ? 

40 Respondeo-me elle: O Senhor, em 
cuja presenpa ando, enviara o seu Anjo 
comtigo, e te conduzira no teu caminho, 
para que tomes para meu filho huma mu¬ 
lher, que seja da minha parentela, e da casa 
de meu pai. 

41 Tu ficaras isento do perjurio, e deso- 
brigado do teu juramento, se depois que 
tiveres chegado a casa de meus parentes, 
elles ta recusarem dar. 

42 Hoje pois cheguei eu ao pe da fonte, 
e fiz esta orapao : Senhor Deos de meu amo 
Abrahao, se tu deste hum bom successo a 
jornada, que eu emprehendi, 

43 Eis-me aqui junto a esta fonte : Faze 
que aquella d’entre as mop as, que vierem a 
tirar agua, a quem eu disser: Da-me de 
beber huma pouca d’agua da tua cantara, 

44 E que me responder: Bebe, e eu vou 
tambem tirar agua para os teus camelos: 
seja aquella, que o Senhor tem destinado 
para ser mulher do filho de meu amo. 

45 Quando eu revolvia isto secretamente 
comigo, vi ir a Rebecca com a sua cantara 
ao hombro, a qual tendo descido a fonte, 
tinha tirado agua: e eu lhe disse : Da-me 
de beber huma pouca. 

46 Ella tirando logo a cantara do hombro, 
me disse: Bebe, e eu vou tambem dar de 
beber aos teus camelos. Bebi eu pois, e 
ella deo de beber aos camelos. 

47 Depois perguntei-lhe eu, e lhe disse : 
De quem es tu filha ? E ella me respondeo : 
Eu sou filha de Bathuel, filho de Naccor, e 
de Melca sua mulher. Entao lhe pendurei 
eu das orelhas humas arrecadas para adorno 
do seu rosto, e lhe metti huns braceletes nas 
maos. 

48 E logo abaixando-me profundamente, 
adorei ao Senhor, e bemdisse ao Deos d’A¬ 
brahao meu amo, que me guiou via recta, 
para que eu tomasse a filha do irmao de 
meu amo para mulher de seu filho. 

49 Assim que se vos verdadeiramente 
estais de animo d’obrigar meu amo, dizei- 
mo : e se vos estais d’outra resolupao, dizei- 
mo tambem, para eu tomar para a direita, 
ou para a esquerda. 
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50 Labao, e Bathuel lhe responderao: 
O Senhor nos mostra a sua vontade neste 
negocio. Nos nao te podemos dizer outra 
cousa, senao o que parece conforme com a 
sua vontade. 

51 Eis-ahi esta Rebecca diante de ti: 
toma-a, e parte com ella, e ella seja esposa 
do filho de teu arao, conforme o Senhor se 
tem declarado. 

52 0 servo d’Abrahao tendo ouvido esta 
resposta, se lancou por terra, e adorou ao 
Senhor. 

53 E tendo tirado huns vasos d’ouro, e Srata, e huns vestidos, fez delles presente a 
Rebecca. Fez tambem presentes a seus 

irmaos, e a sua mai. 
54 Entao postos a meza, comerao, e be- 

berao juntos, e ficarao alii aquelle dia. Ao 
outro pela manha lhes disse o servo d’Abra¬ 
hao : Permetti-me que eu volte para meu 
amo. 

55 Mas os irmaos, e a mai de Rebecca 
lhe responderao : Fique arapariga ao menos 
dez dias comnosco, e depois ira. 

56 Nao me detenhais, lhes disse elle, pois 
que o Senhor foi o que me conduzio em 
toda a minha jornada. Permitti-me que eu 
parta para meu amo. 

57 Disserao elles : Chamemos a rapariga, 
e saibamos qual he a sua vontade. 

58 Chamarao-na pois; e tanto que ella 
chegou, disserao-lhe : Tu queres ir com este 
homem ? Quero, respondeo ella. 

59 Elles pois a deixarao ir acompanhada 
da sua ama com o servo d’Abrahao, e seus 
socios, 

60 Rogando-lhe mil felicidades, e dizen- 
do: Tu es nossa irma, cresce em mil gera- 
coes : a tua posteridade possua as portas de 
seus inimigos. 

61 Rebecca pois, e as suas mopas tendo- 
se montado nos camelos, seguirao aquelle 
homem, que a toda a diligencia voltou para 
seu amo. 

62 A este mesmo tempo passeava Isaac 
no caminho, que guia para o Popo do que 
vive, e do que ve: porque entao habitava 
elle no paiz meridional. 

63 E elle tinha sahido sobre a tarde ao 
campo para meditar : e como tivesse levan- 
tado os olhos, vio de longe virem os camelos. 

64 Rebecca tendo tambem visto a Isaac, 
desceo do seu camelo, 

65 E disse ao servo : Que homem he 
aquelle, que vem pelo campo a encontrar-se 
comnosco ? Elle lhe respondeo : He meu 
amo: e ella tomou muito de pressa o seu 
v£o, e se cobrio com elle. 

66 Entretanto foi o servo contar a Isaac 
tudo o que tinha feito. 

67 Entao introduzio Isaac a Rebecca na 
camara, que fora de sua mai Sara, e a rece- 
beo por mulher. E a affeipao, que elle lhe 
cobrou, foi tao grande, que com isso he que 
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elle temperou a dor, que a morte de sua mai 
lhe causava. 

CAPITULO XXV. 
Toma Abrahao por mulher a Cethura. Lis- 

ta dos filhos deste matrimonio. Morte 
d’Abrahao. Posteridade d’lsmael, e sua 
morte. Nascimento d'Esau, e de Jacob. 
Esau vende a Jacob o direito da Primo- 
genitura. 

ELO tempo adiairte tomou Abrahao 
outra mulher, chamada Cethura, 

2 A qual lhe pario a Zamran, a Jecsan, 
a Madan, a Madian, a Jesboc, e a Sue. 

3 Jecsan gerou a Saba, e a Dadan. Os 
filhos de Dadan forao Assurim, Latusim, e 
Loomim. 

4 De Madian sahio Efa, Ofer, Henoch, 
Abida, e Eldaa. Todos estes forao filhos 
de Cethura. 

5 Abrahao deo a Isaac todos os seus bens, 
6 E fez em sua vida presentes aos filhos 

das suas concubinas, e os separou de seu 
filho Isaac, e os fez ir para as partes do 
Oriente. 

7 E tendo Abrahao vivido cento e setenta 
e sinco annos, 

8 Morreo de puro clesfalecimento nurna 
ditosa velhice, numa idade mui avanpada, e 
bem farto de viver; e foi unir-se ao seu povo. 

9 Isaac, e Ismael, seus filhos, o sepul- 
tarao na caverna de dous repartimentos, que 
era no campo d’Efrom, filho de Seor o 
Hetheo, defronte de Mambre, 

10 A qual Abrahao tinha comprado aos 
filhos d’Heth. Eis-aqui onde elle foi enter- 
rado, como o tinha sido Sara sua mulher. 

11 Depois da morte d’Abrahao abenpoou 
Deos a Isaac seu filho, que habitava perto 
do Poco chamado do que vive, e do que ve. 

12 Eis-aqui a lista dos filhos d’Ismael, 
filho d’Abrahao, e d’Agar Egyptana, escrava 
de Sara. 

13 E eis-aqui os nomes, que os filhos 
d’lsmael deixarao aos seus descendentes. O 
primogenito dos filhos d’lsmael foi Nabajoth : 
os outros forao Cedar, Abdeel, Mabsao, 

14 Masma, Duma, Massa, 
15 Hadar, Thema, Jethur, Nafis, e Cedma. 
16 Estes sao os filhos d’lsmael, e estes os 

nomes, que elles derao aos seus Castellos, e 
as suas Cidades, tendo sido doze Principes, 
Chefes d’outras tantas Tribus. 

17 0 tempo da vida d’lsmael forao cento 
e trinta e sete annos; e como lhe faltassem 
as forpas, morreo, e foi unir-se ao seu povo. 

18 Elle habitou no paiz, que corre des 
de Ilevila ate Sur, que olha para a banda 
do Egypto, sobre o caminho, que leva para 
os Assyrios ; e morreo achando-se presentes 
todos os seus irmaos. 

19 Eis-aqui tambem qual foi a genealo- 
gia d’lsaac, filho d’Abrahao. Abrahao gerou 
a Isaac. 
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20 Isaac tendo quarenta annos, casou com 
Rebecca, filha de Bathuel o Assyrio de Me¬ 
sopotamia, e irma de Labao. 

21 Orou Isaac ao Senhor por sua mulher, 
porque ella era esteril : e o Senhor o ouvio, 
dando a Rebecca virtude de conceber. 

22 Mas os dous meninos, de que ella 
estava pejada, lutavao hum contra o outro. 
E ella disse : Se assim tinha de ser, que ne- 
cessidade havia que eu concebesse? Foi pois 
consultar o Senhor, 

23 O qual lhe respondeo : Duas napoes 
estao no teu ventre, e dous povos sahirao de 
ti. Hum destes povos veneera o outro, e o 
mais velho servira ao mais mopo. 

24 Chegado que foi o tempo de parir, 
achou-se ella mai de dous gemeos. 

25 O que sahio primeiro era todo verme- 
lho, e todo pelludo : e foi-lhe posto o nome 
d’Esau. Sahio logo o outro, sustendo com a 
mao o pe do irmao : pelo que o chamarao 
Jacob. 

26 Tinha Isaac sessenta annos, quando 
lhe nascerao estes dous filhos. 

27 Depois que elles forao grandes, Esau 
sahio hum destro capador, e exercitou a la- 
voura. Jacob porem era hum homem sim¬ 
ples, e vivia em casa. 

28 Isaac amava a Esau, porque comia do 
que elle lhe trazia da caca: e Rebecca amava 
a Jacob. 

29 Hum dia tendo Jacob feito cozer hum 
prato de lentilhas, chegou Esau do campo 
muito fatigado, 

30 E disse a Jacob: Da-me dessa comida 
avermelhada, porque me sinto em extremo 
cansado. Por esta razao he que lhe foi posto 
o nome d’Edom. 

31 Respondeo-lhe Jacob ; Vende-me tu 
o teu direito de primogenitura. 

32 Continuou Esau: Eu me sinto morrer: 
de que me servira o meu direito de primo¬ 
genitura? 

33 Pois jura-mo, lhe disse Jacob. Jurou- 
lho Esau, e vendeo-lhe o seu direito de pri¬ 
mogenitura. 

34 E assim tendo tornado do pao, e da- 
quelle prato de lentilhas, corneo, e bebeo, e 
depois fbi-se, dando-se-lhe bem pouco de ter 
vendido o seu direito de primogenitura. 

CAPITULO XXVI. 
Jornada d’Isaac a Gerara, e o que nella lhe 

succedeo. Sua lornada para Bersabe. Al- 
lian$a entre elle, e Abimelech. Casamento 
d’Esau. 

/~\RA na terra houve huma grande fome, 
^ depois da que tinha havido em tempo 
d’Abrahao: e Isaac partio para Abimelech, 
Rei dos Palestinos, que habitava na Cidade 
de Gerara. 

2 Porque o Senhor lhe tinha apparecido, 
e lhe tinha dito: Nao despas ao Egypto, 
mas fica na terra, que eu te direi, 

3 E passa la algum tempo como estran- 
geiro. Eu serei comtigo, e te abenpoarei: 
porque eu darei aos teus descendentes todos 
estes paizes, e cumprirei o juramento, que 
fiz a Abrahao teu pai : 

4 Multiplicarei a tua rapa como as estrel- 
las do Ceo, e darei a tua posteridade todas 
estas terras, que ves ; e todas as napoes da 
terra serao bemditas naquelle,que sahira de ti; 

5 Pois que Abrahao obedeceo a minha voz, 
e observou os meus preceitos, e as minhas 
ordenapoes, as minhas ceremonias, e as 
minhas leis. 

6 Ficou pois Isaac em Gerara. 
7 E como os habitantes daquelle paiz lhe 

perguntassem, que cousa lhe era Rebecca, 
elle lhes respondeo : He minha irma. Porque 
temeo confessar-lhes que era sua mulher, pelo 
receio que tinha nao o matassem, por causa 
da belleza de sua esposa. 

8 Como Isaac se demorou naquella Ci¬ 
dade largo tempo, aconteceo que olhando 
huma vez Abimelech, Rei dos Palestinos 
pela janella, vio que Isaac estava brincando 
com Rebecca sua mulher. 

9 E tendo-o mandado chamar, lhe disse : 
Esta visto que ella he tua mulher. Porque 
mentiste tu, dizendo que era tua irma ? Res¬ 
pondeo Isaac: Tive medo nao me matassem 
por causa della. 

10 Replicou Abimelech : Porque nos en- 
ganaste em semelhante materia? Podia muito 
bem succeder, que algum do povo abusasse 
de tua mulher, e entao imputar-nos-hias tu a 
nos esse grande peccado. Depois mandou 
passar esta ordem por todo o povo : 

11 Todo aquelle, que tocar a mulher deste 
homem, sera punido de morte. 

12 Ora Isaac tendo semeado naquella 
terra, colheo no mesmo anno cento por hum : 
porque o Senhor o abenpoou. 

13 Hia enriquecendo, e os seus bens se 
augmentavao, e cresciao cada vez mais, de 
sorte que veio a ser mui possante. 

14 Tinha tambem muitos rebanhos d’ove- 
lhas, e muitas manadas de bois, com muitos 
servos, e servas. Do que tendo-lhe os Pales¬ 
tinos inveja, 

15 Elles lhe entupirao todos os popos que 
os escravos de seu pai Abrahao tinhao aberto, 
e os aiTunharao de terra. 

16 0 mesmo Abimelech chegou a dizer a 
Isaac : Retira-te de viveres aqui comnosco ; 
pois que te tens feito muito mais poderoso 
do que nos. 

17 Isaac pois deixando aquella terra, veio 
para a torrente de Gerara para alii habitar. 

18 Fez despejar novamente outros popos, 
que os servos de seu pai alii tinhao aberto, e 
que os Filistheos depois da sua morte haviao 
tambem entupido ; e poz-lhes os mesmos 
nomes, que seu pai lhes havia posto antes. 

19 Cavarao tambem de novo no fundo da 
torrente, e acharao agua viva. 

21 
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20 Mas ainda nesta occasiao houve con- 
tenda entre os pastores de G^rara, e os 
d’Isaac, sustentando os piimeiros que a agua 
era sua. Por isso chamou Isaac a este popo 
Calumnia, attendendo ao que lhe tinha 
acontecido. 

21 Abrio elle ainda outro, que foi huma 
nova occasiao de reixa: e Isaac o chamou 
Inimizade. 

22 Partido dalli, abrio outro popo, acerca 
do qual nao houve contestapao nenhuma. 
Por isso o chamou Isaac Largura, dizendo : 
Agora nos poz o Senhor ao largo, e nos fez 
crescer na terra. 

23 Dalli voltou Isaac para Bersabe. 
24 E na noite seguinte lhe appareceo o 

Senhor, e lhe disse : Eu sou o Deos d’Abra- 
hao teu pai, nao temas, porque eu sou com- 
tigo. Eu te abenpoarei, e eu multiplicarei 
a tua posteridade, em attencao a Abrahao 
meu servo. 

25 Erigio Isaac pois hum Altar naquelle 
sitio ; e tendo invocado o nome do Senhor, 
poz a sua tenda, e mandou aos seus servos, 
que abrissem alii hum poco. 

26 E como Abimelech, e Ocozath seu 
amigo, e Ficol, General do seu exercito, ti- 
vessem vindo de Gerara aquelle lugar, 

27 Isaac lhes disse: A que viestes vos 
aqui, ver hum homem, que vos aborreceis, e 
que vos expulsastes da vossa companhia ? 

28 Elies lhe responderao : Reparamos que 
o Senhor he comtigo, e por isso dissemos : 
Fapamos allianpa reciproca, e tu promette- 
nos com juramento, 

29 Que nos nao has de fazer mal nenhum, 
assim como nos te nao temos tirado nada teu, 
nem te temos feito cousa, que te podesse 
offender; mas nos te despedimos em paz, 
cheio da benpao do Senhor. 

30 Isaac pois lhes deo hum banquete; 
e depois de terem comido, e bebido, 

31 Levantarao-se pela manha, e jurarao 
allianpa entre si. Isaac lhes disse a Deos; 
e elles voltarao em paz para sua casa. 

32 No mesmo dia vierao dizer a Isaac os 
seus servos, que elles tinhao achado agua no 
popo, que haviao aberto. 

33 Pelo que chamou Isaac a este poco 
Abundancia; e a Cidade foi posto o nome 
de Bersabe, que ella conservaate o dia d’hoje. 

34 Esau tendo quarenta annos, tomou por 
mulheres a Judith, filha de Beeri Hetlieo, e 
a Basemmath, filha d’Elon do mesmo paiz ; 

35 Ambas as quaes derao muitos desgos- 
tos a Isaac, e a Rebecca. 

CAPITULO XXVII. 
Jacob por surpreza alcanna par/i si a bencao, 

que Isaac tinha promettido dar a Esau. 
Ameacas d'Esau contra Jacob. Rctira-se 
este para Mesopotamia. 

SAAC estava velho, e a sua vista se tinha 
de tal sorte eniraquecido, que elle nao 
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podia ver nada. Chamou pois a Esau seu 
filho primogenito, e disse-lhe: Meu filho, 
Esau lhe respondeo : Eis-aqui me tens. 

2 Ajuntou Isaac: Tu bem ves que es- 
tou velho, e que ignoro o dia da minha 
morte. 

3 Toma as tuas armas, a tua aljava, e o 
teu arco, e sahe ao monte ; e depois que ti- 
veres apanhado alguma cousa de capa, 

4 Faze-me preparar della hum pratinho, 
como tu sabes que eu gosto, e traze-mo para 
eu comer delle, e para eu te abenpoar antes 
que morra. 

5 Ouvio Rebecca esta pratica; e depois 
que Esau foi para a capa, a satisfazer o de- 
sejo de seu pai, 

6 Disse ella a seu filho Jacob : Eu ouvi 
estar fallando teu pai Isaac com teu irmao 
Esau, e dizer-lhe: 

7 Traze-me alguma cousa do que tiveres 
apanhado a capa; e faze-me preparar della 
hum pratinho para eu comer, e para eu te 
abenpoar na presenpa do Senhor antes da 
minha morte. 

8 Agora pois, filho meu, segue o conselho, 
que eu te vou a dizer. 

9 Vai ao rebanlio, e traze-me dous cabri- 
tos dos melhores, para eu preparar defies a 
teu pai huma iguaria, de que eu sei que 
elle gosta; 

10 E para que depois que tu lha tiveres 
appresentado, e que elle tiver comido della, 
te de a sua benpao antes que morra. 

11 Jacob lhe respondeo: Tu sabes que 
meu irmao Esau tern o corpo todo cheio de 
pello, e que eu sou todo lizo. 

12 Se meu pai me for a tocar com a mao, 
e me apalpar, temo nao cuide que eu o quiz 
enganar, e nao chame eu para mini a sua 
maldipao, em vez da sua benpao. 

13 Rebecca lhe replicou: Sobre mim 
caia essa maldipao, meu filho. O ponto esta 
que tu me oupas, e que vas buscar-me o que 
eu te disse. 

14 Foi elle, trouxe-o, e deo-o a sua mai, 
a qual preparou disso huma iguaria para 
Isaac, como ella sabia que elle gostava. 

15 Depois vestio a Jacob dos mais pre- 
ciosos vestidos d’Esau, os quaes ella tinha 
em seu poder : 

16 E cobrio-lhe as maos, e o pescopo 
com as pelles dos cabritos. 

17 Depois deo-lhe a iguaria, que tinha 
preparado, e os paes, que tinha cozido. 

18 O que tudo posto diante ao pai, disse 
Jacob : Meu pai. Bem te oupo, respondeo 
Isaac. Quem es tu, meu filho ? 

19 Respondeo Jacob: Eu sou Esau teu 
primogenito : Fiz o que me ordenaste. Le- 
vanta-te, assenta-te, e come da minha capa, 
para me deitares a tua benpao. 

20 Disse Isaac a seu filho: Como po- 
deste tu, meu filho, encontrar tao de pressa 
o que eu pedia ? Respondeo elle: Quit 
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Deos que me appareeesse logo o que eu 
buscava. 

21 Continuou Isaac : Chega-te a mim, 
meu filho, para eu te tocar, e para me certi- 
ficar se tu es meu filho Esau, ou nao. 

22 Chegou-se Jacob a seu pai; e tendo-o 
apalpado Isaac com a mao disse: Quanto a 
voz, ella he a voz de Jacob; porem as maos 
sao as maos de Esau. 

23 E elle o nao conheceo ; porque como 
as suas maos estavao cobertas de pello, pa- 
recerao-lhe todas semelhantes as do mais 
velho. Isaac pois dando-lhe a sua benpao, 
Ihe disse: 

24 Es tu meu filho Esau ? Eu o sou, res- 
pondeo Jacob. 

25 Proseguio Isaac : Da-me ca da tua 
capa, para eu te abencoar. Appresentou-lhe 
Jacob de comer; e depois que comeo, deo- 
lhe tambem vinho, o qual bebido, 

26 Disse-lhe Isaac: Chega-te a mim, 
meu filho, e da-me hum beijo. 

27 Chegou-se Jacob, e beijou-o : e no 
mesmo ponto, tendo Isaac sentido o bom 
eheiro dos seus vestidos, o abenpoou, e lhe 
disse : Eis-aqui o eheiro de meu filho, que 
he como o eheiro d’hum campo bem cheio, 
ao qual o Senhor abenpoou. 

28 Deos te de do orvalho do Ceo, e da 
gordura da terra, abundancia de pao, e de 
vinho. 

29 Os povos te estejao sujeitos, e elles se 
prostrem diante de ti: tu sejas o Senhor de 
teus irmaos ; e os filhos de tua mai se incli- 
nem profundamente natuapresenpa. Aquelle, 
que te amaldipoar, esse seja amaldipoado; e 
aquelle, que te bemdisser, seja cheio de ben- 
paos. 

30 Apenas Isaac tinha acabado de dizer 
estas palavras, e Jacob sahido para fora, 
quando chegou Esau : 

31 Que tendo appresentado a seu pai o 
que fizera cozer da sua capa, lhe disse : Le- 
vanta-te, meu pai, e come da capa de teu 
filho, para tu me dares a tua benpao. 

32 Disse-lhe Isaac: Pois quem es tu ? 
Esau lhe respondeo: Eu sou Esau teu filho 
primogenito. 

33 Isaac todo sobresaltado, e cheio d’huma 
admirapao maior, do que quanto se pode 
crer, lhe disse : Quem he logo aquelle, que 
me trouxe ja do que tinha apanhado a capa? 
Eu comi de tudo o que elle me apresentou 
antes de tu chegares ; e eu lhe dei a minha 
benpao, e elle sera bemdito. 

34 Esau ouvidas estas palavras do pai, 
rompeo nuns grandes bramidos, como de 
hum leao que ruge; e todo consternado, 
disse : Da-me tambem a mim a tua benpao, 
meu pai. 

35 Isaac lhe respondeo : Teu irmao me 
veio surprender, e elle recebeo a bencao, que 
era para ti. 

36 Proseguio Esau: Com razao lhe foi! 

posto a elle o nome de Jacob : porque esta 
he a segunda vez, que elle me supplantou. 
Elle me levou o meu direito de primogeni- 
tura; e eis agora veio elle ainda roubar-me 
a benpao, que me era devida. E tornando 
a fallar com o pai : E tu, lhe disse elle, nao 
reservaste tambem para mim alguma benpao ? 

37 Respondeo-lhe Isaac : Eu o constitui 
a elle teu senhor; sujeitei-lhe tod os seus 
irmaos ; dei-lhe para sustento pao, e vinho : 
e depois disto, meu filho, que te posso eu 
fazer ? 

38 Replicou Esau: Logo tu nao tens 
senao huma benpao ? Eu te conjuro, que me 
abenpoes tambem a mim. E como elle cho- 
rava, dando grandes gritos, 

39 Isaac movido de compaixao, lhe disse : 
A tua benpao sera na gordura da terra, e no 
orvalho do Ceo, que cahe la do alto. 

40 Tu viviras da tua espada, e seras sujeito 
a teu irmao : e la vira tempo, que tu sacu- 
das o seu jugo da tua cerviz, e te livres delle. 

41 Conservou pois Esau sempre hum 
rancor contra Jacob, por causa desta benpao, 
que elle recebera de seu pai, e o mesmo 
Esau dizia no seu corapao : La vira o tempo 
do nojo pela morte de meu pai: e entao eu 
me desfarei de Jacob meu irmao. 

42 Como estas cousas fossem contadas a 
Rebecca, mandou ella chamar a seu filho Ja¬ 
cob, e lhe disse : Sabe que teu irmao Esau 
te ameapa, que te ha de matar. 

43 Pelo que, meu filho, cre-me, retira-te 
logo logo para meu irmao Labao, que assiste 
em Haran. 

44 Deixa-te la estar alguns dias, ate que 
se aplaque a ira de teu irmao, 

45 E a sua indignapao passe, e elle se 
esquepa do mal, que tu lhe fizeste. Pois 
porque serei eu privada d’ambos os meus 
filhos num dia ? 

46 Depois disse Rebecca a Isaac : Eu 
estou aborrecida da minha vida, por causa 
das filhas d’Heth. Se Jacob tomar para 
mulher alguma das filhas deste paiz, nao 
quero mais viver. 

CAPITULO XXVIII. 
Jornada de Jacob a Mesopotamia. Esau casa 

com Meheleth, jilha d' Ismael. Visao, que 
Jacob teve em Bethel d'huma escada myste- 
riosa. Erige huma Pedrapor monumento. 

SAAC pois tendo feito chamar a Jacob, 
abenpoou-o, e lhe poz este preceito. Nao 

tomes, lhe disse elle, para tua mulher alguma 
das filhas de Canaan. 

2 Mas vai a Mesopotamia na Syria, a casa 
de Bathuel, pai de tua mai, e desposa-te 
com huma das filhas de teu tio Labao. 

3 O Deos Omnipotente te encha das suas 
benpaos : elle te fapa crescer, e multiplicar 
de sorte, que venhas a ser pai de muitos 
povos. 

I 4 Elle te de a ti, e a tua posteridade depoi* 
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de ti, as benpaos, que elle prometteo a 
Abrahao; para que tu possuas a terra, onde 
hoje^vives como estrangeiro, e que elle pro¬ 
metteo a teu avo. 

5 Despedido assim d’lsaac, partio Jacob 
para Mesopotamia na Syria a buscar Labao, 
filho de Bathuel Syro, e irmao de Rebecca 
sua mai. 

6 Mas Esau vendo que seu pai Isaac ti- 
nha abenpoado a Jacob, e que o tinha 
mandado a Mesopotamia na Syria, para la 
tomar mulher do mesmo paiz; e que depois 
de lhe ter dado a benpao, lhe dissera : Tu 
nao tomaras mulher, que seja das filhas de 
Canaan; 

7 E que Jacob por obedecer a seus pais 
tinha partido para a Syria : 

8 Tendo tambem alcancado por experi¬ 
ence, que seu pai nao levara a bem que elle 
tivesse casado com Cananeas : 

9 Foi buscar a casa dTsmael, e a fora as 
mulheres, que ja tinha, casou com Mahe- 
leth, filha dTsmael, filho d’Abrahao, e irma 
de Nabajoth. 

10 Jacob pois tendo partido de Bersabe, 
hia para Haran, 

HE como chegasse depois do Sol posto 
a hum certo lugar, onde elle queria passar 
a noite, pegou numa das pedras, que alii 
havia ; e tendo-a posto por baixo da sua ca- 
bepa, dormio alii mesmo. 

12 Entao vio elle em sonhos hurna es- 
cada, cujos pes estavao fincados sobre a 
terra, e o simo tocava no Ceo; e os Anjos 
de Deos subindo, e descendo por esta escada. 

13 Vio tambem ao Senhor firmado no 
simo da escada, que lhe dizia: Eu sou o 
Senhor Deos d’Abrahao teu pai, e o Deos 
d’lsaac. Eu te darei a ti, e a teus descen- 
dentes, a terra, em que tu dormes. 

14 A tua posteridade sera numerosa, 
eomo o po da terra; e tu te estenderas ao 
Occidente, e ao Oriente, ao Setentriao, e ao 
Meiodia; e todas as Tribus da terra serao 
bemditas em ti, e naquelle, quesahira deti. 

15 Eu serei o teu conductor por toda a 
parte, por onde fores; e eu te tornarei a trazer 
a este paiz; e nao te deixarei, menos que 
nao tenha executado tudo o que te prometti. 

16 Jacob tendo despertado depois do so- 
no, disse: Em verdade que o Senhor esta 
neste lugar, e eu nao o sabia. 

17 E cheio de medo proseguio : Que ter- 
rivel he este lugar! Verdadeiramente nao 
he isto outra cousa, que a Casa de Deos, e 
a porta do Ceo. 

18 Tendo-se pois levantado logo ao 
amanhecer, tomou a pedra, que tinha 
posto por baixo da sua cabepa, e a erigio 
em Padrao, lanpando-lhe azeite por sima. 

19 E poz o nome de Bethel a Cidade, 
que antes se chamava Luza. 

20 Ao mesmo tempo fez elle Jacob este 
voto a Deos, dizendo: Se Deos for comigo, 
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e me guardar no caminho, por que eu ando, 
e me der pao para comer, e panno para me 
cobrir, 

21 E eu voltar felizmente para casa de 
meu Pai: o Senhor sera o meu Deos. 

22 E esta Pedra, que erigi em Titulo, 
sera chamada Casa de Deos : e de todas as 
cousas que vos me derdes, vos offerecerei o 
Dizimo. 

CAPITULO XXIX. 
Chega Jacob a Haran. Obriga-se a servir 

sete annos a Labao, para alcanqar a Ha- 
quel. Na noite das vodcis pve-lhe a Lia 
em lugar de Raquel. Serve outros sete 
annos por merecer a Raquel. Nascimento 
de Ruben, de Simedo, de Levi, e de Juda, 
tidos em Lia. 

ARTIDO pois daquelle lugar, chegou 
Jacob a terra do Oriente. 

2 E tendo entrado num campo, onde 
havia hum popo, vio descanpando ao pci 
delle tres rebanhos rl’ovelhas ; porque delle 
he que se dava de beber aos rebanhos: e o 
bocal do popo estava tapado com huma 
grande pedra. 

3 E o costume era nao tirar a pedra, 
senao depois de terem chegado todos os re¬ 
banhos : e depois que elles tinhao bebido, 
tornal-la a por sobre o bocal do popo. 

4 Disse pois Jacob aos pastores : Irmaos, 
donde sois vos ? Responderao elles : So- 
mos d’Haran. 

5 Perguntou-lhes Jacob : Conheceis vos 
por ventura a Labao, filho de Naccor? Dis- 
serao elles: Conhecemos : 

6 Esta elle bom? ajuntou Jacob. Esta 
bom, responderao elles: e eis acola vem 
vindo Raquel sua filha com o seu rebanho. 

7 Continuou Jacob : Elle he ainda rnuito 
dia, e ainda nao he tempo de se recolherem 
os rebanhos aos curraes. Fazei logo beber 
primeiro os rebanhos, e depois tornai-os a 
mandar ao pasto. 

8 Nao o podemos fazer, responderao elles. 
He necessario que todos os rebanhos se ajun- 
tem, e que nos tiremos a pedra, que tapa o 
popo, para lhes darmos de beber a todos 
juntos. 

9 Ainda elles estavao fallando, quando 
chegou Raquel com as ovelhas de seu pai: 
porque ella era a que pastorava o seu re¬ 
banho. 

10 Jacob tanto que a vio, como quem 
sabia que ella era sua prima com irma, e 
que as ovelhas erao de Labao seu tio, tirou 
a pedra, que cobria o bocal do poco : 

11 Deo de beber ao seu rebanho, e beijou 
a Raquel, desfeito em altos clioros, 

12 E lhe disse que elle era irmao de seu 
pai, e filho de Rebecca. O que tendo ouvido 
Raquel, foi correndo dizel-lo a seu pai: 

13 0 qual como soube que Jacob, filho 
de sua irma, era vindo, correo a encontrar- 



GENESIS XXX. 

se com elle; abra^'ou-o, beijou-o muitas 
vezes, e levou-o a sua casa; e depois que 
soube os motivos da sua jornada, 

14 Lhe disse: Tu es osso do meu osso, 
e came da minha came. E passado que 
foi hum mez, 

15 Disse Labao a Jacob : Acaso, porque 
tu es meu irmao, deves tu servir-me degrapa? 
Dize-me pois que paga queres. 

16 Ora Labao tinha duas filhas, das quaes 
a mais velha se chamava Lia, e a mais mopa 
Raquel. 

17 Mas Lia tinha os olhos remelosos, e 
Raquel era bella de cara, e muito agradavel. 

18 Jacob como lhe tinha amor, disse a 
Labao : Eu te servirei sete annos por ter a 
Raquel, tua filha mais moca. 

19 Respondeo-lhe Labao j Melhor he 
que eu ta de a ti, do que a outro : fica co- 
migo. 

20 Servio pois Jacob a Labao sete annos 
por ter a Raquel: e este tempo lhe pareceo 
mui curto, de grande que era o amor, que 
lhe tinha. 

21 Depois disse Jacob a Labao : Da-me 
minha mulher, para eu dormir com ella, pois 
que o meu tempo esta cumprido. 

22 Entao fez Labao as vodas, tendo con- 
vidado para o banquete a seus amigos, que 
erao em grande numero ; 

23 E a tarde introduzio a Lia na camera 
de Jacob, 

24 E deo a sua filha huma escrava, por 
nome Zelfa. Tendo Jacob dormido com a 
que Labao lhe dera, pela manha conheceo 
que era Lia. 

25 E disse Jacob a seu sogro: Que he 
isto que tu me quizeste fazer ? Por ventura 
nao te servi eu por ter a Raquel ? Porque 
me enganaste tu ? 

26 Labao lhe respond eo : No nosso lugar 
nao he costume casarmos as filhas mais 
mofas antes das mais velhas. 

27 Acaba a semana deste primeiro ma- 
trimonio, e depois dar-te-hei a Raquel pelo 
trabalho d’outros sete annos, que me serviras. 

28 Accommodou-se Jacob ao que elle 
queria : e passada a semana, casou com 
Raquel, 

29 A, qual tinha dado seu pai huma es¬ 
crava, chamada Bala. 

30 E Jacob tendo em fim logrado aquella, 
que desejava, a preferio a mais velha no 
amor, que lhe tinha, e continuou em servir 
a Labao outros sete annos. 

31 Mas o Senhor vendo que Jacob des- 
prezava a Lia, fez fecunda a esta, ao mesmo 
tempo que Raquel era esteril. 

32 Concebeo pois Lia, e pario hum filho, 
a quem chamou Ruben, dizendo: O Senhor 
olhou para a minha humiliapao; agora me 
amara meu marido. 

33 Tendo outra vez concebido, pario 
hum filho, e disse : Porque o Senhor vio 

que eu era tratada com desprezo, elle me 
deo este segundo filho : e ella lhe poz o 
nome de Simeao. 

34 Concebeo, e pario terceiro filho, e 
disse : Agora se unira ainda mais meu ma¬ 
rido a mim, porque lhe dei tres filhos; e por 
isso chamou ella a este Levi. 

35 Concebeo Lia quarta vez, e pario hum 
filho, a quem poz o nome de Juda, dizendo: 
Agora louvarei eu o Senhor. E cessou por 
entao de ter filhos. 

CAPITULO XXX. 
Nascinienlo de Dan, e de Neftali, filhos de 

Bala, escrava de Raquel: e de Gad, e 
d'Asser, filhos de Zelfa, escrava de Lia. 
Traz Ruben humas rnandragoras a Lia. 
Deseja-as Raquel, e pede-as. Nascimento 
d'Issacar, e de Zabulon, e de Dina, flhos 
de Lia. Raquel tern em fm a Jose. Jacob 
quer tornar para a Falestina. Cornpoe-se 
com Labao. 

RA Raquel vendo que ella era infe- 
cunda, teve inveja a sua irma, e disse a 

seu marido : Da-me filhos, senao morrerei. 
2 Jacob enfadado deste modo de fallar, 

respondeo-lhe : Acaso tens-me tu por Deos, 
para cuidares que eu sou quem te privei do 
fruto do teu ventre ? 

3 Mas Raquel proseguio : Eu tenlio 
minha criada Bala : entra tu a ella, para que 
ella me de filhos, e eu os apare sobre os 
meus joelhos. 

4 Deo-lhe pois a Bala por mulher. 
5 E tendo Jacob entrado a ella, concebeo 

Bala, e pario hum filho. 
6 Entao disse Raquel: O Senhor julgou 

a meu favor, e ouvio a minha voz, dando- 
me hum filho : por isso o chamou ella Dan. 

7 Concebeo Bala segunda vez, e pario 
hum filho, 

8 Em cujo nascimento disse Raquel estas 
palavras : O Senhor me fez entrar em com- 
petencia com minha irma, e eu prevaleci: 
por isso ella o chamou Neftali. 

9 Lia vendo que ella tinha cessado de ter 
filhos, deo tambem a seu marido Zelfa sua 
escrava, 

10 A qual concebeo, e pario hum filho. 
HE Lia disse : Que felicidade ! por 

isso o chamou Gad. 
12 Pario Zelfa ainda outro filho. 
13 E Lia disse: Isto he para felicidade- 

minha : porque as mulheres me chamarao 
ditosa. Por isso lhe poz o nome d’Aser. 

14 Ora Ruben tendo sahido ao campo 
em tempo da seifa do trigo, achou humas 
rnandragoras, as quaes trouxe a Lia sua mai. 
E Raquel disse a Lia: Da-me as mandra- 
goras de teu filho. 

15 Porem Lia lhe respondeo: Acaso pa- 
rece-te pouco teres-me tu roubado meu ma¬ 
rido, para ainda em sima quereres tirar-me 
as rnandragoras de meu filho ? Raquel lhe 
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disse : A mim nao se me da que elle durma 
esta noite comtigo, com tanto que tu me 
des essas mandragoras de teu filho. 

16 Foi Lia pois encontrar-se com Jacob, 
quando elle sobre a tarde voltava do campo, 
e lhe disse : Tu seras comigo : porque eu 
te comprei, dando a minha irma as mandra¬ 
goras de meu filho. E Jacob dormio aquella 
noite com ella. 

17 E Deos ouvio os seus logos: e ella 
concebeo, e pario hum quinto filho, e disse : 

18 Deos me recompensou, por eu ter 
dado a minha escrava a meu marido. E poz 
a este filho o nome d'lssacar. 

19 Concebeo ainda Lia, e pario hum sexto 
filho, e disse: 

20 Deos me deo hum excellente dote. 
Meu marido sera comigo ainda esta vez, 
porque eu lhe dei seis filhos : e ella o chamou 
Zabulon. 

21 Depois deste filho" pario ella huma 
filha, chamada Dina. 

22 Ora o Senhor se lembrou tambem de 
Raquel; ouvio-a, e deo-lhe virtude de con- 
ceber. 

23 Concebeo ella pois, e pario hum filho, 
dizendo : Tirou Deos o meu opprobrio. 

24 E ella poz a seu filho o nome de Jose, 
dizendo : O Senhor me de outro filho. 

25 Depois do nascimento de Jose disse 
Jacob a seu sogro: Deixa-me tornar para a 
minha patria, e para a terra, onde nasci. 

26 Da-me as minhas mulheres, e os meus 
filhos, pelos quaes eu te tenho servido, para 
me ir daqui. Tu sabes a servidao, com que 
te servi. 

27 Labao lhe respondeo: Ache eu grapa 
diante de teus olhos. Eu tenho experiencia 
que Deos me abenpoou por causa de ti. 

28 Aponta-me que paga he a que queres 
de mim. 

29 Disse-lhe Jacob: Tu sabes de que 
modo eu te servi, e quanto os teus bens se 
augmentarao nas minhas maos. 

30 Tu tinhas pouco, antes que eu viesse 
para ti; agora estas rico. Deos te abenpoou 
tanto que eu entrei em tua casa. He justo 
que em fim cuide eu tambem em estabelecer 
a minha. 

31 Disse-lhe Labao: Que queres tu que 
eu te de? Jacob lhe respondeo: Eu nao 
quero pedir nada. Mas eu obrigo-me a con- 
tinuar a guardar os teus rebanhos, se tu 
quizeres fazer o que te direi. 

32 Faze revista de todos os teus rebanhos, 
e poe a parte todas as tuas ovelhas de v61o 
malhado, e de diversas cores. E tudo o que 
nascer escuro, malhado, e vario, tanto nas 
ovelhas, como nas cabras, sera a minha re- 
compensa. 

33 E quando chegar o tempo de fazer 
esta separapao, segundo o nosso ajuste, a 
minha innocencia me dara testemunho diante 
de ti, E tudo o que nao for rpalhado de 
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diversas cores, ou dTium escuro misturado 
com o branco, assim nas ovelhas, como nas 
cabras, me convencera de furto. 

34 Labao lhe respondeo: Eu venho no 
que tu me propoes. 

35 E no mesmo dia separou Labao as 
cabras, e as ovelhas, os bodes, e os cameiros, 
que erao malhados, e de diversas cores; e 
deo a guardar a seus filhos todos os reba¬ 
nhos, que erao d’huma so cor; isto he, que 
erao ou todos brancos, ou todos negros. 

36 E poz o espapo de tres jomadas de ca- 
minho entre si, e seu genro, o qual apascen- 
tava os outros rebanhos. 

37 Jacob pois tomando humas varas ver- 
des de choupo, d’amendoeira, e de platano, 
tirou-lhes parte da casca: com o que os lu- 
gares, de que se tinha tirado a casca, appa- 
recerao brancos; e os que se tinhao deixado 
com ella, ficarao verdes: o que causou nas 
varas huma variedade de cores. 

38 Depois pol-las nos canos, onde se lan- 
pava agua; para que vindo alii beber os re¬ 
banhos, tivessem elles estas varas diante dos 
olhos, e concebessem olhando para ellas. 

39 Com effeito succedeo, que estando as 
ovelhas no fervor do coito, e olhando para 
estas varas, conceberao huns cordeiros ma¬ 
lhados, varios, e de diversas cores. 

40 Dividio Jacob o seu rebanho, e poz 
estas varas nos canos diante dos olhos dos 
cameiros. E feito isto, estando separados os 
rebanhos, o que era todo branco, ou todo 
negro, pertencia a Labao; o resto era de 
Jacob. 

41 Quando pois as ovelhas haviao de 
conceber na primavera, punha Jacob estas 
varas nos canos, onde se lanpava agua, 
diante dos olhos dos cameiros, e das ovelhas, 
para que ellas concebessem olhando para as 
varas. 

42 Mas quando ellas haviao de conceber 
no outono, nao lhas punha diante. Assim o 
que fora concebido no outono, foi para 
Labao; e o que concebido na primavera, 
para Jacob. 

43 Desta sorte veio Jacob a ser sobre 
maneira rico: teve muitos rebanhos, hum 
grande numero d’escravos, e d’escravas, 
camelos, e jumentos. 

CAPITULO XXXI. 
Jacob foge as escondidas de Labao. Vai este 

atrds delle, e o espera nos montes de Ga- 
laad. Allianga entre Jacob, e Labao, da 
qual elles levantao hum Monumento. 

TACOB como ouvio estarem os filhos de 
Labao dizendo: Jacob tomou tudo o 

que era de nosso pai; e tendo-se enriquecido 
dos seus bens, esta feito hum homem grande: 

2 Como advertio tambem, que Labao 
nao olhava para elle com os mesmos olhos, 
com que antes o olhava: 

3 Em fim, como o mesmo Senhor lhe 
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disse : Volta para a terra de teus pais, e para 
a tua parentela, e eu serei comtigo : 

4 Mandou buscar a Raquel, e a Lia; e 
quando ellas erao chegadas ao campo, onde 
elle apascentava os seus rebanhos, disse- 
lhes: 

5 Eu reparo que vosso pai nao olha para 
mim com os mesmos olhos, com que me 
olhava antes : mas o Deos de meu pai tem- 
me assistido. 

6 E vos sabeis que eu me empreguei com 
todas as minhas formas no servipo de vosso 
pai. 

7 Ainda assim elle usou comigo de enga- 
nos, mudando dez vezes o que me era devido 
por paga, ainda que Deos nao lhe permittio 
fazer-me mal. 

8 Quando elle disse, que os animaes de 
diversas cores seriao para mim, tiverao as 
ovelhas cordeiros de diversas cores. E 
quando elle disse pelo contrario, que tudo o 
que nascesse bianco seria para mim, tudo o 
que nasceo dos rebanhos foi branco. 

9 Assim tirou Deos os bens de vosso pai 
para mos dar a mim. 

10 Porque chegado o tempo que as ove¬ 
lhas haviao de conceber, levantei eu os 
olhos, e vi em sonhos que os machos, que 
cobriao as femeas, erao malhados, mesclados, 
e de diversas cores. 

11 E o Anjo de Deos me disse em sonhos : 
Jacob. A que eu respondi: Aqui estou. 

12 E elle proseguio: Levanta os teus 
olhos, e ve que todos os machos, que cobrem 
as femeas, sao malhados, mesclados, e de 
cores differentes. Porque eu vi tudo o que 
te fez Labao. 

13 Eu sou o Deos, que te appareceo em 
Bethel, onde tu ungiste a pedra, e onde me 
fizeste hum voto* Sahe pois muito de pressa 
desta terra, e torna para o paiz da tua natu- 
reza. 

14 Raquel, e Lia lhe responderao : Acaso 
resta-nos a nos alguma cousa dos bens, e da 
heranpa, que nos devemos ter na casa de 
nosso pai ? 

15 Nao nos tratou elle pelo contrario como 
humas estranhas? Nao nos vendeo elle, e 
nao nos comeo o que nos era devido? 

16 Mas Deos tomou as riquezas de nosso 
pai, e no-las entregou a nos, e a nossos 
tilhos. Assim que faze o que Deos te man¬ 
dou. 

17 Fez pois Jacob montar logo sobre 
huns camelos suas mulheres, e seus filhos: 

18 E levando comsigo tudo o que tinha, 
os 'seus rebanhos, e geralmente tudo o que 
tinha adquirido em Mesopotamia, poz-se a 
caminho, para ir ter com Isaac seu pai na 
terra de Canaan. 

19 Ora tendo Labao ido naquelle tempo 
fazer a tosquia das suas ovelhas, furtou Ra¬ 
quel os idolos de seu pai. 

20 E como Jacob tinha resolvido retirar- 

se a toda a pressa, nao quiz descobrir o seu 
intento a seu sogro. 

21 Tendo-se elle pois ido com tudo o qua 
lhe pertencia, quando passado ja o rio ca- 
minhava para a banda do monte de Galaad ; 

22 Foi Labao avisado ao terceiro dia, 
como Jacob hia fugindo. 

23 E no mesmo ponto tornados comsigo 
seus irmaos, foi em seu alcance sete dias, e o 
apanhou no monte de Galaad. 

24 Mas Deos lhe appareceo em sonhos, 
e lhe disse : Guarda-te, nao digas a Jacob 
cousa, que o offenda. 

25 Tinha Jacob estendido ja a sua tenda 
no monte de Galaad, quando Labao com 
seus irmaos, tendo-o alcanyado, poz alii 
tambem a sua. 

26 E elle disse a Jacob : Porque o fizeste 
tu assim, levando-me minhas filhas, sem me 
dizeres nada, como se ellas fossem algumas 
prisioneiras de guerra? 

27 Porque tomaste tu a resolufao de 
fugires, sem que eu o soubesse ? E porque 
mo nao disseste tu, para eu te conduzir com 
canticos d’alegria ao som de tambores, e de 
cytharas ? 

28 Nao me deixaste nem se quer beijar 
meus filhos, e minhas filhas. Nisto obraste 
tu como hum nescio. E agora 

29 Poderia eu muito bem tornar-te mal 
por mal: porem o Deos de teu pai me disse 
hontern: Guarda-te, nao digas a Jacob cousa, 
que o offenda. 

30 Que tu desejasses tomar para os teus; 
que tivesses saudades d’ires ver a casa de 
teu pai, muito embora. Mas porque me 
furtaste tu os meus Deoses ? 

31 Jacob lhe respond eo: O que fez que 
eu partisse, sem te dizer nada, foi que five 
medo nao me quizesses tu tirar tuas filhas. 

32 Mas no tocante ao furto, de que me 
argues, eu consinto que todo aquelle, de 
quem se achar que tirou os teus Deoses, seja 
castigado com pena de morte em presenya de 
nossos irmaos. Busca; e tudo o que aqui 
achares teu, leva-o. Quando Jacob isto 
dizia, ignorava elle que Raquel tinha furtado 
aquelles idolos. 

33 Labao pois tendo entrado na tenda de 
Jacob, na de Lia, e na das duas escravas, 
nao achou o que buscava. Depois entrou na 
tenda de Raquel: 

34 Mas ella tendo escondido muito de 
pressa os idolos debaixo da enxerga d’hum 
camelo, assentou-se em sima: e quando elle 
andava esquadrinhando toda a tenda, sem 
achar nada, disse-lhe: 

35 Nao se enfade meu Senhor, poreu me 
nao poder levantar diante delle: porque 
presentemente me acho com a indisposipao, 
que costuma vir as mulheres. Deste modo 
tomou Raquel inutil aquella busca, que 
Labao fizera com tanto sentido. 

36 Mas Jacob todo irado disse em tom 
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d’estranheza a Labao : Que falta commetti 
eu, e em que te offendi, para tu vires cor- 
rendo atras de mim com tanto calor, 

37 E para esquadrinhares,e remexeres to- 
dos os meus moveis ? Que achaste tu aqui 
de todas as cousas, que havia em tua casa? 
Poe-nas diante de meus irmaos, e dos teus, e 
sejao elles juizes entre mim, e ti. 

38 Acaso he isto, porque eu passei*vinte 
annos comtigo ? As tuas ovelhas, e as tuas 
cabras nao forao estereis: eu nao comi os 
carneiros do teu rebanho : 

39 Nem eu te mostrei cousa alguma, que 
tivessem levado as feras: eu tomava sobre 
mim tudo o que se tinha perdido, e tu me 
tomavas conta disso, e pedias de mim quanto 
se furtava. 

40 Eu andava de dia, e de noite, ora 
queimado do calor, ora traspassado do frio; 
e o sono fugia dos meus olhos. 

41 Deste modo te servi eu em tua casa 
vinte annos, quatorze pelas tuas filhas, e seis 
pelos teus rebanhos : tu mudaste tambem dez 
vezes o que eu devia haver por paga. 

42 Se o Deos de meu pai Abrahao, e o 
Deos, que Isaac teme, me nao tivesse assistido, 
talvez que tu me tivesses recambiado nu. 
Mas Deos olhou para a minha atflicpao, e 
para o trabalho de minhas maos; e elle te 
intimidou esta noite com as suas ameapas. 

43 Labao lhe respondeo: As minhas 
filhas, e os meus filhos, os teus rebanhos, e 
tudo o que tu ves, tudo he meu. Que posso 
eu fazer a minhas filhas, e a meus netos ? 

44 Vem tu pois, e facamos huma allianpa, 
que sirva de testemunho entre mim, e ti. 

45 Tomou Jacob entao huma pedra; e 
tendo-a levantado por Padrao, 

46 Disse a seus irmaos : Trazei ca pedras. 
E como tivessem amontoado muitas juntas, 
fizerao dellas hum cabepo, e comerao em 
sima delle. 

47 Labao o nomeou o Cabepo da teste- 
munha; e Jacob o Montao do testemunho, 
cada hum segundo a propriedade da sua 
lingua. 

48 E Labao disse : Este cabepo sera hoje 
testemunha entre mim, e ti. (por isso este 
lugar se chamou Galaacl; isto he, o Cabepo 
da testemunha) 

49 O Senhor nosveja, enosjulgue, quan- 
do nos nos tivermos apartado hum do outro. 

50 Se tu maltratares minhas filhas, e se 
tomares ainda outras mulheres afora ellas, 
nenhum he testemunha das nossas palavras, 
senao Deos, que esta presente, e que nos ve. 

51 Disse mais Labao a Jacob: Este 
cabepo, e esta pedra, que eu levantei entre 
mim, e ti, 

52 Ser-nos-hao de testemunha. Este ca¬ 
bepo, digo, e esta pedra darao testemunho, 
se eu passo para la, indo para ti; ou se tu 
passas para ca, com intento de me fazeres 
mal. 

53 O Deos • d'Abrahao, e o Deos de 
Naccor, e o Deos do pai defies seja nosso 
juiz. Jurou pois Jacob pelo Deos, que 
Isaac seu pai temia. 

54 E depois de ter immolado suas victimas 
no monte, convidou seus irmaos a comer. E 
tendo comido, deixarao-se ficar alii. 

55 Mas Labao levantando-se antes de ser 
dia, beijou seus filhos, e suas filhas, abencoou- 
os, e tornou-se para sua casa. 

CAPITULO XXXII. 
Manda Jacob noticiar a Esau a sua vinda. 

Vem Esau encontrar-se com elle de mao 
armada. Luta de Jacob com humAnjo, 
que lhe muda este name no d’ Israel. 

/^ONTINUANDO Jacob o seu caminho, 
encontrou huns Anjos de Deos. 

2 E tendo-os visto, disse: Este he o ar- 
raial de Deos: e chamou a este lugar Ma- 
hanaim, isto he, Arraial. 

3 Ao mesmo tempo mandou elle adiante 
de si, quem fosse dar parte da sua vinda a 
seu irmao Esau, a terra de Seir em Edom. 

4 E deo esta ordem aos messageiros: Eis- 
aqui como vos haveis de fallar a Esau meu 
Senhor. Jacob teu irmao te manda dizer 
isto. Eu morei com Labao como estrangeiro, 
e com elle estive ate o dia d’hoje. 

5 Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos, e 
servas : e mando agora esta embaixada a meu 
Senhor, para achar grapa diante delle. 

6 Voltarao os messageiros, e disserao a 
Jacob : Nos fomos a teu irmao Esau, e ei-lo 
ahi vem a toda a pressa a encontrar-se com¬ 
tigo com quatrocentos homens. 

7 Temeo Jacob muito; e d’assustado que 
se achava, dividio em cluas turmas todos os 
que vinhao com elle, e os rebanhos, as ove¬ 
lhas, os bois, e os camelos, dizendo : 

8 Se Esau vier atacar huma das turmas, 
a outra, que restar, me salvara. 

9 Depois fez Jacob esta orapao : Deos 
de meu pai Abrahao, Deos de meu pai 
Isaac, que me disseste: Volta para a tua 
terra, e para o lugar da tua nascenpa, e eu 
te encherei de beneficios : 

10 Eu sou indigno de todas as tuas mise- 
ricordias, e da verdade, que tu tens guarda- 
do em todas as promessas, que fizeste a teu 
servo. Eu passei este Jordao, nao tendo 
senao o meu baculo, e agora volto com estas 
duas tropas. 

11 Livra-me da mao de meu irmao Esau, 
porque eu tenho muito medo delle, nao suc- 
ceda que na sua chegada passe ao fio da 
espada a mai com os filhos. 

12 Tu me prometteste, que me havias de 
cumular de bens, e que havias de rnulti- 
plicar a minha descendencia como a area do 
mar, cuja nrultidao he innumeravel. 

13 Jacob tendo passado a noite naquelle 
mesmo lugar, separou de tudo o que tinha seu 

| certos presentes para seu irmao Esau: 
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14 A saber, rluzentas cabras, vinte bodes, 
duzentas ovelhas, e vinte cameiros, 

15 Trinta camelas com as suas crias, qua- 
renta vaccas, vinte touros, vinte burras, e dez 
crias suas. 

16 Mandou Jacob separadamente cada 
hum destes rebanhos, que elle fez conduzir 
pelos seus servos, e lhes disse: Ide adiante 
de mim, e haja seu espapo entre rebanho, e 
rebanho. 

17 E disse ao primeiro : Se tu encontrares 
meu irmao Esau, e elle te perguntar: De 
quem es tu? ou Para onde vas? ou De 
quem sao estas rezes, que tu levas ? 

18 Responder-lhe-has: Sao de teu servo 
Jacob, que as manda de presente a meu Se- 
nhor Esau, e elle mesmo vem atras de nos. 

19 A mesma ordem deo elle ao segundo, 
ao terceiro, e a todos os que conduziao os 
rebanhos, dizendo-lhes: Quando vos encon- 
trardes a Esau, dir-lhe-heis a mesma cousa, 

20 E ajuntareis : O mesmo Jacob teu 
servo vem atras de nos. Porque dizia Jacob : 
Apazigual-lo-hei com os presentes, que vao 
adiante de mim; e depois quando eu o vir, 
talvez que elle me olhe favoravelmente. 

21 Forao pois adiante de Jacob os pre¬ 
sentes, e elle ficou aquella noite no campo. 

22 E tendo-se levantado muito cedo, to- 
mou as suas duas mulheres, e as suas duas 
escravas, com os seus onze filhos, e passou o 
vao de Jaboc. 

23 Depois de ter feito passar tudo o que 
era seu, 

24 Ficou elle so: e eis-que appareceo 
hum homem, que lutou com elle ate pela 
manha. 

25 O qual homem vendo que o nao podia 
veneer, tocou-lhe no nervo da coxa, e logo 
este se secou. 

26 E elle disse a Jacob: Larga-me, por¬ 
que ja comeca a raiar. a aurora. Ao que 
Jacob respondeo : Eu te nao hei de largar, 
menos que tu me nao abenpoes. 

27 Perguntou-lhe o homem: Como te 
chamas tu ? Respondeo elle: Jacob. 

28 Proseguio o mesmo homem: Daqui 
em diante nao te chamarao mais Jacob, mas 
Israel: porque se tu foste forte contra Deos, 
como o nao seras tu mais contra os homens ? 

29 Depois lhe fez Jacob esta pergunta: 
Dize-me, como te chamas tu ? Respondeo- 
lhe elle: Porque me perguntas tu o meu 
nome ? E elle o abenpoou no mesmo lugar. 

30 Poz Jacob aquelle lugar o nome de 
Fanuel, dizendo : Eu vi a Deos face a face, 
e a minha alma foi salva. 

31 Tanto que passou de Fanuel, vio que 
nascia o Sol; mas elle coxeava d’huma 
pema. 

32 Esta he a razao, por que ate o dia 
d’hoje nao comem os filhos de Israel nervo, 
lembrando-se daquelle, que foi tocado na 
coxa de Jacob, e que ficou sem movimento. 

CAPITULO XXXIII. 
Encontro de Jacob, e d'Esau. Jacob se re- 

tira a Socoth, e depois a Siquern. 

T EVANTANDO Jacob depois os olhos, 
^ vio a Esau, que vinha com quatrocentos 
homens; e repartio os filhos de Lia, de Ra- 
quel, e das duas escravas. 

’ 2 Poz na frente as duas escravas com seus 
filhos : no segundo lugar a Lia, e seus filhos : 
no ultimo a Raquel, e a Jose. 

3 E elle adiantando-se, adorou a Esau, e 
se prostrou sete vezes em terra, ate que seu 
irmao se aproximasse. 

4 Etao correo Esau a encontrar-se com 
seu irmao, abrapou-o, apertou-o estreita- 
mente, e beijou-o vertendo lagrimas. 

5 E tendo levantado os olhos, vio as mu¬ 
lheres, e as suas crianpas, e disse a Jacob : 
Quem saoestes? Jacob lhe respondeo : Sao 
os pequeninos, que Deos deo a teu servo. 

6 E as escravas chegando-se com seus 
filhos, o saudarao profundamente inclinados. 

7 Depois chegou-se Lia com seus filhos, 
e tendo-o tambem adorado, por ultimo o 
adorarao Jose, e Raquel. 

8 Entao lhe disse Esau : Que turmas sao 
estas, que eu eneontrei ? Jacob lhe respon¬ 
deo : Foi para eu achar grapa diante de meu 
Senhor. 

9 Esau lhe disse : Eu tenho muitos bens, 
meu irmao: guarda para ti o que he teu. 

10 Jacob replicou: Nao me fapas assim, 
te rogo: mas se eu achei grapa diante de ti, 
recebe das minhas maos este limitado pre¬ 
sente : porque eu vi hoje o teu rosto, como* 
se visse o rosto de Deos: se-me favoravel, 

11 E recebe este presente, que eu te ofie- 
repo, e que eu recebi de Deos, que he quem 
da todas as cousas. Esau, depois destas ins¬ 
tances de seu irmao, recebeo contra sua 
vontade o que elle lhe dava, e disse-lhe : 

12 Vamos ambos, e eu te acompanharei 
no teu caminho. 

13 Replicou-lhe Jacob : Tu sabes, meu 
Senhor, que eu tenho comigo meninos muito 
tenros, e ovelhas, e vaccas, que tem suas crias. 
Se eu as cancar, fazendo-as andar muito de 
pressa, todos os meus rebanhos morrerao 
num dia. 

14 Caminhe meu Senhor adiante de seu 
servo, e eu o seguirei pouco a pouco, con- 
forme eu vir que meus meninos podem, at6 
chegar a casa de meu Senhor em Seir. 

15 Esau lhe disse: Pepo-te, que ao me¬ 
nos fiquem alguns dos da minha comitiva, 
para te acompanharem no teu caminho. Res- 
pondeo-lhe Jacob : Nao he necessario. Eu 
so necessito d’huma cousa, meu Senhor, que 
he achar grapa diante de ti. 

16 Esau pois se tornou no mesmo dia para 
Seir pelo mesmo caminho, por que tinha vindo. 

17 E Jacob veio para Socoth, onde tendo 
edificado huma casa, e tendo levantado di- 
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versas tendas, chamou aquelle lugar Socoth, 
que quer dizer, as Tendas. 

18 Daqui passou at£ Salem, que he huma 
Cidade dos Siquimitas na terra de Canaan, 
e ficou morando ao pe della depois da sua 
tornada de Mesopotamia da Syria. 

19 Comprou parte do campo, onde tinha 
posto as suas tendas, por cem cordeiros aos 
filhos d’Hemor, pai de Siquem. 

20 E tendo alii erecto hum Altar, invocou 
nelle o Deos Fortissimo d’lsrael. 

CAPITULO XXXIV. 
Dina, jilha de Jacob, he violada por Siquem, 

jilho d’Hemor. Simeao, e Levi passao a 
espada os Siquimitas. 

NTAO sahio Dina, filha de Lia, para ver 
as mulheres daquelle paiz. 

2 E tendo-a visto Siquem, filho de Hemor 
Heveo, Principe daquella terra, namorado 
della, a furtou, e dormio com ella, desfloran- 
do-a por forpa. 

3 Ficou o seu coracao de todo preso a 
esta moca; e vendo-a triste, elle a procurou 
ganhar com meiguices. 

4 Depois foi ter com seu pai Hemor, e 
disse-lhe: Toma-me esta moja para minha 
mulher. 

5 Jacob tendo sido avisado desta violen- 
cia, estando ausentes seus filhos, e occupados 
em apascentar os rebanhos, nao disse nada 
ate elles nao voltarem. 

6 Neste comenos veio Hemor, pai de Si¬ 
quem, para lhe fallar. 

7 Ao mesmo tempo chegarao do campo 
os filhos de Jacob; e como ouvissem o que 
succedera, ficarao em extremo irados, por 
causa da vergonhosa ac^ao, que aquelle lio- 
Diem tinha commettido contra Israel, vio- 
lando, e ultrajando a filha de Jacob. 

8 Fallou-lhes pois Hemor, e lhes disse: 
O corapao de meu filho Siquem esta forte- 
mente apegado a vossa filha. Dai-lha pois 
para elle casar com ella. 

9 Alliemo-nos reciprocamente huns com 
outros : dai-nos vos as vossas filhas em casa- 
mento, e tomai vos as nossas. 

10 Habitai comnosco: a terra esta em 
vosso poder ; cultivai-a, traficai nella, e pos- 
sui-a. 

11 Siquem tambem disse para o pai, e 
irmaos da mopa: Ache eu graca diante de 
vos, e eu vos darei tudo o que desejardes. 

12 Fazei subir o dote; pedi dadivas, e eu 
vos darei de muito boa vontade o que qui- 
zerdes : dai-me somente esta mopa, para que 
eu a receba por minha mulher. . 

13 Os filhos de Jacob ardendoyefn ira, por 
causa do ultraje feito a sua irma/responderao 
fraudulentamente a Siquem, e a seu pai. 

14 Nos nao podemos fazer o que vos nos 
pedis, nem podemos dar nossa irma a hum 
homem incircumcidado: o que he huma 
cousa defeza, e abominavel entre nos. 
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15 Mas poderemos muito bem fazer alli- 
anpa comvosco, se vos quizerdes fazer-vos 
semelhantes a nos, e se todos os machos, 
que ha entre vos, se cireumcidarem. 

16 Entao nos vos daremos as nossas '.fi¬ 
lhas para casamento, e nos tomaremos as 
vossas: habitaremos comvosco, e sej-emos 
todos hum mesmo povo. •2 

17 Se vos porem nao quizerdes ser cir- 
cumcidados, tomaremos a levar nossa felha, 
e retirar-nos-hemos. Wv 

18 Agradou este offerecimento a Ifjfmor, 
e a Siquem seu filho. Wl 

19 E este mancebo nao differio exe«Hrtar 
logo o que lhe fora proposto: porqitfs tinha 
huma grande paixao por aquella mo^KHe 
de saber, que Siquem era o mais cellbt&do 
na casa de seu pai. 

20 Tendo pois entrado na Assemblea, 
que se fazia a porta da Cidade, fallarao 
ambos assim ao povo : 

21 Estes homens sao huma gente pacifica, 
e "querem habitar comnosco : permittamos- 
lhes negociar nesta terra, e cultival-la; pois 
he muito espaposa, e larga, e necessita de 
quem a fabrique. Nos tomaremos suas fi¬ 
lhas por mulheres, e dar-lhes-hemos para o 
mesmo as nossas. 

22 Huma so cousa ha, que possa differir 
hum tamanho bem, que he, que primeiro de- 
vemos nos circumcidar todos os nossos ma¬ 
chos, para assim nos conformarmos com o 
costume deste povo. 

23 Feito que seja isto, os seus bens, os 
seus rebanhos, e tudo o que elles possuem, 
sera nosso. Demos-lhes somente esta satis- 
fapao, e nos ficaremos vivendo todos juntos, 
fazendo hum so povo. 

24 Todos estiverao por esta proposta, e 
todos os machos forao circumcidados. 

25 Mas eis-que ao terceiro dia, quando a 
dor da ferida he mais violenta, dous dos filhos 
de Jacob, a saber, Simeao, e Levi, irmaos de 
Dina, entrarao muito affoutamente na Cidade 
com a espada na mao, matarao todos os 
machos, 

26 E entre outros a Hemor, e Siquem; e de¬ 
pois levarao da casa de Siquem sua irma Dina. 

27 Depois que os dous sahirao, os outros 
filhos de Jacob se lanparao sob re os mortos ; 
esbulharao toda a Cidade, em vinganca do 
ultraje feito a sua irma; 

28 Tomarao as ovelhas, bois, e jumentos 
dos moradores; destruirao tudo o que havia 
nas casas, e nos carnpos ; 

29 E levarao cativas suas mulheres com 
as suas crianpas. 

30 Depois d’hum tao atrevido feito, disse 
Jacob a Simeao, e a Levi: Vos me pozestes 
todo em desordem, e me tornastes odioso aos 
Cananeos, e Ferezeos, que habitao neste 
paiz. Nos somos poucos: elles se ajuntarao 
todos para me atacarem, e elles me perderao 
com toda a minha casa. 
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31 Seus filhos lhe responderao: Acaso 
deviao elles abusar de nossa irma, como 
d’huma prostituta ? 

CAPITULO XXXV. 
Jornada de Jacob a Bethel. Nascimento de 

Benjamin. Morte de Raquel. Lista dos 
filhos de Jacob. Morte d' Isaac. 

Tj'NTRETANTO fallou Deos a Jacob, e 
lhe disse : Vai sem demora para Bethel, 

fica-te la, e erige hum Altar a Deos, que te 
appareceo, quando tu fugias de teu irmao 
Esau. 

2 Entao Jacob, convocados todos os da 
sua casa, lhes disse : Lancai fora os Deoses 
estranhos, que estao no meio de vos ; puri- 
ficai-vos, e mudai os vossos vestidos. 

3 Vinde, vamos para Bethel, para la eri- 
girmos hum Altar a Deos, que me ouvio no 
dia da minha tiibulacao, e que me acompa- 
nhou na minha jornada. 

4 Elles lhe derao pois todos os Deoses 
estranhos, que tinhao, e as arrecadas, que 
lhes pendiao das orelhas; e Jacob escondeo 
estas cousas na terra, debaixo d’hum tere- 
binto, que esta por detras da Cidade de 
Siquem. 

5 Postos entao a caminho, metteo Deos 
em todas as Cidades circumvizinhas hum 
tao grande terror, que ninguem se atreveo a 
perseguil-los na sua retirada. 

6 Assim Jacob, e todo o povo, que vivia 
com elle, chegou a Luza, chamada por so- 
brenome Bethel, que he na terra de Canaan. 

7 Edificou alii hum Altar, e chamou 
aquelle lugar a Casa de Deos, porque Deos 
lhe tinha apparecido nelle, quando elle fugia 
de seu irmao. 

8 Ao mesmo tempo morreo Debora, ama 
de Rebecca, e foi enterrada debaixo d’hum 
carvalho, ao pe de Bethel : e este lugar se 
ficou chamando o Carvalho do choro. 

9 Ora Deos appareceo ainda outra vez 
a Jacob, depois da sua tornada de Mesopo¬ 
tamia da Syria; abenfoou-o, e disse-lhe : 

10 Tu nao te chamaras mais Jacob, mas 
o teu nome sera Israel: E Deos o chamou 
Israel, e lhe disse : 

11 Eu sou o Deos Todo poderoso: 
Cresce, e multiplica-te : tu seras tronco de 
muitas nafoes, e d’huma multidao de povos, 
e de ti sahirao Reis. 

12 Eu te darei a ti, e a tua posteridade 
depois de ti, a terra, que eu dei a Abrahao, 
e a Isaac. 

13 Depois se retirou Deos. 
14 E Jacob erigio hum Titulo de pedra 

no mesmo lugar, onde Deos lhe tinha falla- 
do; offereceo vinho em sima delle, e derra- 
mou azeite; 

15 E chamou este lugar Bethel. 
16 Tendo porem sahido dalli, veio na 

primavera ate o caminho, que guia para Efra- 
ta, onde Raquel dando-lhe as dores, 

17 E experimentando grande difficuldade 
em parir, se achou em perigo de vida. Dis¬ 
se-lhe a parteira : Naotemas, porque tu ain¬ 
da teras este filho. 

18 Mas Raquel, que se sentia morrer a 
violencia das dores, estando quasi espirando, 
deo a seu filho o nome de Benoni, que quer 
dizer, Filho das minhas dores. Mas o pai 
lhe chamou Benjamim, que quer dizer, Filho 
da direita. 

19 Morreo pois Raquel, e foi sepultada 
no caminho, que guia para Efrata, chamada 
depois Belem. 

20 Jacob levantou hum Padrao em sima 
do seu sepulcro. E este he o Padrao de 
Raquel, que se ve ainda hoje. 

21 Sahido que foi daquelle lugar, poz 
Jacob a sua tenda da banda de la da Torre 
do rebanho. 

22 E quando elle aqui morava, dormio 
Ruben com Bala, concubina de seu pai; 
ac^ao, que lhe nao foi occulta. Tinha po¬ 
rem Jacob doze filhos. 

23 Os filhos havidos em Lia erao Ruben, 
o primogenito de todos, Simeao, Levi, Ju- 
da, Issacar, e Zabulon. 

24 Os filhos havidos em Raquel erao 
Jose, e Benjamim. 

25 Os filhos havidos em Bala, escrava de 
Raquel, erao Dan, e Neftali. 

26 Os filhos havidos em Zelfa, escrava de 
Lia, erao Gad, e Aser. Estes sao os filhos 
de Jacob, que elle teve em Mesopotamia na 
Syria. 

27 Ao depois veio Jacob ter com seu pai 
Isaac a Mambre, a Cidade de Arbec, cha¬ 
mada depois Hebron, onde Abrahao, e Isaac 
tinhao assistido como forasteiros. 

28 Tinha Isaac entao cento e oitenta an- 
nos completes. 

29 E exhausto de formas com a muita 
idade, morreo. Tendo pois acabado a sua 
carreira numa extrema velhice, foi unir-se 
ao seu povo; e seus filhos Esau, e Jacob o 
sepultarao. 

CAPITULO XXXVI. 
Catalogo dos descendentes d'Esau. 

TjUS-AQUI o Catalogo dos descendentes 
d’Esau, chamado tambem Edom. 

2 Esau tomou pois suas mulheres d’entre 
as filhas de Canaan, a Ada, filha d’ Elon 
Hetheo, e Oolibama, filha d’Ana, que era 
filha de Sebeon Heveo. 

3 Foi tambem casado com Basemath, 
filha d’lsmael, irma de Nabajoth. 

4 Ada pario Elifaz, Basemath foi mai de 
Rahuel. 

5 Oolibama teve por filhos Jehus, Ihelon, 
e Core. Estes sao os filhos de Esau, que lhe 
nascerao na terra de Canaan. 

6 Ora Esau tomou suas mulheres, seus 
filhos, suas filhas, e todas as pessoas de sua 
casa, os seus bens, os seus gados, e tudo o 
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que possuia na terra de Canaan; e foi 
para outro paiz, e se retirou de seu irmao 
Jacob. 

7 Porque como ambos erao muito ricos, 
nao podiao morar juntos; nem a terra, onde 
elles viviao como estrangeiros, os podia 
conter no seu ambito, por causa da multidao 
dos seus rebanhos. 

8 Esau, chamado tambem Edom, habitou 
no monte Seir. 

9 Eis-aqui os descendentes d’Esau, pai 
dos Idumeos, que habitarao no monte Seir. 

10 Os seus nomes sao, Elifaz, que foi 
filho d’Ada, mulher d’Esau, e Rahuel, que 
foi filho de Basemath, que foi tambem sua 
mulher. 

11 Filhos porem d’Elifaz forao Theman, 
Omar, Seffo, Gathao, e Cenez. 

12 Elifaz, filho d’Esau, tinha tambem 
huma concubina, chamada Thamna, que lhe 
pario a Amalec. Estes sao os netos d’Ada, 
mulher d’Esau. 

13 Filhos de Rahuel forao Nahath, Zara, 
Samma, e Meza. Estes sao os netos de 
Basemath, mulher d’Esau. 

14 Jehus, Ihelon, e Core forao fdhos 
d’Oolibama, mulher d’Esau, que era filha 
d’Ana, e Ana filha de Sebeon. 

15 0s Principes da familia d’Esau forao 
os filhos d’Elifaz, primogenito d’Esau; o 
Principe Theman, o Principe Omar, o Prin¬ 
cipe Seffo, o Principe Cenez, 

16 O Principe Core, o Principe Gathao, 
o Principe Amalec. Estes sao os filhos 

■d’Elifaz na terra d’Edom, e netos d’Ada. 
17 Filhos de Rahuel, filho d’Esau, forao 

o Principe Nahath, o Principe Zara, o 
Principe Samma, o Principe Meza. Estes 
sao os Principes, que procederao de Rahuel 
na terra d’Edom ; e estes os netos de Base- 
math, mulher d’Esau. 

18 Filhos de Oolibama, mulher de Esau, 
forao o Principe Jehus, o Principe Ihelon, 
o Principe Core. Estes forao os Principes, 
que procederao de Oolibama, filha d’Ada, e 
mulher de Esau. 

19 Eis-aqui pois todos os filhos de Esau, 
chamado tambem Edom, e os que d’entrelles 
forao Principes. 

20 Filhos de Seir Horreo, que habitavao 
entao esta terra, forao Lotan, Sobal, Sebeon, 
Ana, 

21 Dison, Eser, e Disan. Estes sao os 
Principes Horreos, filhos de Seir na terra 
d’Edom. 

22 Filhos de Lotan forao llori, e Heman: 
e este Lotan tinha huma irma, chamada 
Thamna. 

23 Filhos de Sobal forao Alvan, Ma- 
nahat, Ebal, Seffo, e Onao. 

24 Filhos de Sebeon forao Aia, e Ana. 
Este Ana he o que achou humas caldas no 
deserto, quando apascentava os jumentos de 
Sebeon seu pai. 
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25 Elle teve hum filho, por nome Dison, 
e huma filha, por nome Oolibama. 

26 Filhos de Dison forao Ilamdan, Ese- 
ban, Jethran, e Caran. 

27 Filhos d’Eser forao Balaan, Zavan, e 
Acan. 

28 Filhos de Disan forao Hus, e Arao. 
29 Forao pois Principes dos Horreos os 

que se seguem : o Principe Lotan, o Principe 
Sobal, o Principe Sebeon, o Principe Ana, 

30 O Principe Dison, o Principe Eser, o 
Principe Disan. Estes forao os Principes 
dos Florreos, que governarao na terra de 
Seir. 

31 Os Reis, que reinarao na terra d’Edom, 
antes que os filhos de Israel tivessem Rei, 
forao estes: 

32 Bela, filho de Beor, e a sua Corte se 
chamava Denaba. 

33 Morto Bela, reinou em seu lugar Jobab, 
filho de Zarade Bosra. 

34 Morto Jobab, succedeo-lhe no Reino 
Husao, que era da terra dos Themanitas. 

35 Morto este, reinou depoisdelleBadad. 
Este foi o que desfez os Madianitas do paiz 
de Moab: a sua Corte se chamava Avith. 

36 Morto Adad, succedeo-lhe no Reino 
Sernla, que era de Masreca. 

37 Morto Semla, reinou em seu lugar 
Saul, que era dos orredores do rio do Roho- 
both. 

38 Morto Saul, succedeo-lhe no Reino 
Balanan, filho d’Acobor. 

39 Morto Balanan, succedeo em seu lu¬ 
gar Adar: a sua Corte se chamava Fau, e 
sua mulher se chamava Meerabel, filha de 
Matreb, que era filha de Mezaab. 

40 Eis-aqui pois os nomes dos Principes, 
que procederao d’Esau, segundo suas fami- 
lias, lugares da sua habitacao, e povos, que 
delies tomarao os nomes. O Principe 
Thamma, o Principe Alva, o Principe Je- 
theth, 

41 O Principe Oolibama, o Principe 
Ela, O Principe Finon, 

42 O Principe Cenez, O Principe The¬ 
man, o Principe Mabsar, 

43 O Principe Magdiel, o Principe 
Flirao. Estes sao os Principes, que proce¬ 
derao d’Edom, e que habitarao nas terras do 
seu Imperio. E este Edom, chamado tam¬ 
bem Esau, he o que foi pai dos Idumeos. 

CAPITULO XXXVII. 
Ciume dos jilhos de Jacob contra Jose seu 

irmao. Elies o vencletn, e elle he levado 
ao Egypto. 

RA Jacob habitava na terra de Canaan, 
onde seu pai tinha assistido como foras- 

teiro. 
2 E eis-aqui o que diz respeito a sua 

familia. Jose aos dezeseis annos de sua 
idade, e nao sendo ainda mais que hum 

Jmenino, apascentava o rebanho com seus 
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irmaos; e costumava acompanhar com osj 
filhos de Bala, e de Zelfa, mulheres de seu 
pai. Numa occasiao accusou die a seus 
irmaos diante de seu pai d’hum crime 
enorme. 

3 Amava Israel a Jose mais do que a 
todos seus irmaos, pelo haver tido sendo ja 
velho ; e elle lhe tinha. mandado fazer huma 
tunica de varias cores. 

4 Seus irmaos pois vendo que seu pai o 
amava mais do que todos os outros, abor- 
reeiao-no, e nao podiao fallar-lhe com 
brandura. 

5 Aconteceo tambem, que Jose referio a 
seus irmaos hum sonho, que tivera, que foi 
a semente, donde brotou ainda maior odio. 

6 Porque elle Ihes disse : Ouvi hum son¬ 
ho, que eu tive. 

7 Parecia-me que eu estava atando com- 
vosco huns molhos de trigo no campo : que 
o meu molho se levantava, e se tinha em 
pe; e que os vossos postos a roda do meu o 
adoravao. 

8 Seus irmaos lhe responderao: Acaso 
seras tu nosso Rei, e seremos nos sujeitos 
ao teu poder ? Estes sonhos pois, e estes 
contos accenderao ainda mais a inveja, e o 
odio, que os irmaos tinhao contra elle. 

9 Teve Jose ainda outro sonho, que elle 
contou a seus irmaos por estas palavras : 
Pareceo-me como que via em sonhos, que 
o Sol, e a Lua, e onze estrellas me adoravao. 

10 Tendo elle contado este sonho a seu fiai, e a seus irmaos, o pai o reprehendeo, e 
he disse : Que querera dizer esse sonho, 

que tu tiveste ? Sera que eu, e tua mai, 
e teus irmaos te hajamos d’adorar sobre a 
terra ? 

11 Assim seus irmaos estavao cheios d’in- 
veja contra elle: mas seu pai considerava 
a cousa em silencio. 

12 Aconteceo entao que os irmaos de 
Jose se cingirao a viver em Siquem, e alii 
apascentavao os rebanhos de seu pai. 

13 E disse Israel a Jose : Teus irmaos 
apascentao as nossas ovelhas no paiz de Si¬ 
quem. Vem, e mandar-te-hei para elles. 

14 Eu estou prompto, lhe disse Josd. 
Continuou Jacob: Vai, e ve se teus irmaos 
se portao bem, e se os rebanhos estao em 
bom estado : e contar-me-has o que se passa. 
Tendo pois sido mandado d’Hebrom, che- 
gou a Siquem. 

15 E como hum ho mem o encontrasse, 
andando daqui para alii no campo, e lhe 
perguntasse, que era o que buscava, 

16 Elle lhe respondeo: Busco a meus 
irmaos: pe^o-te que me ■ digas, onde estao 
elles pastorando os rebanhos? 

17 0 homem lhe respondeo: Elles forao- 
se deste lugar, e eu os ouvi estarem dizendo 
entre si: Vamos paraDothain. Partiopois 
Jose atras de seus irmaos, e achou-os era 
Dothain. 
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18 Tanto que elles o viraode longe, ante* 
que chegasse a elles, resolverao matal-lo. 

19 E diziao huns para os outros : Eis-ahi 
vem o sonhador: 

20 Vamos, tiremos-lhe a vida, e mettamo- 
lo numa cisterna velha, Diremos que huma 
besta fera o devorou; e entao se verb de 
que lhe servirao os seus sonhos. 

21 Ruben tendo-os ouvido fallar assim, 
trabalhava pelo livrar das suas maos, e lhes 
dizia: 

22 Nao o mateis, e nao derrameis o seu 
sangue, mas lanpai-o nesta cisterna, que 
esta no deserto, e conservai vossas maos in- 
nocentes. Isto dizia elle com o intento de 
o livrar das suas maos, e de o restituir a seu 
pah 

23 Ainda bem pois Jose nao tinha che- 
gado a seus irmaos, quando estes lhe tirarao 
logo asua tunica de varias cores, que descia 
ate os artelhos: 

24 E o lanparao numa cisterna velha, 
que estava sem agua. 

25 Depois tendo-se assentado para come- 
rem, virao huns Ismaelitas, que passavao, 
e que vindos de Galaad levavao nos seus 
camelos aromas, resina, e myrrha, e cami- 
nhavao para o Egypto. 

26 Entao disse Juda a seus irmaos : De 
que nos servira matarmos a nosso irmao, e 
occultarmos a sua morte ? 

27 Melhor he vendel-lo a estes Ismaeli¬ 
tas, e nao manchar nossas maos: porque 
elle he nosso irmao, e nossa came. Assen- 
tirao seus irmaos ao que elle lhes dizia. 

28 Tendo pois tirado da cisterna a Jose, 
quando passava huma cafila de Madianitas, 
venderao-no por vinte moedas de prata aos 
Ismaelitas, que o levarao ao Egypto. 

29 Ruben, como voltando a cisterna nao 
achasse o menino, 

30 Rasgados os seus vestidos, veio ter com 
seus irmaos, e disse-lhes: O menino nao 
apparece, e onde irei eu ? 

31 Depois disto tomurao elles a tunica 
de Jose; e tendo-a tingido no sangue d’hum 
cabrito, que matarao, 

32 Enviarao-na a seu pai, dando ordem 
a que os portadores lhe dissessem : Eis-aqui 
huma tunica, que nos achainos: ve se el la 
he a de teu filho, ou nao. 

33 O pai tendo-a conhecido, disse : Esta 
he a tunica de meu filho; alguma fera cruel 
o devorou; alguma besta devorou a Jose. 

34 E rasgados seus vestidos se cobrio 
d’hum cilicio, chorando a seu filho por muito 
tempo. 

35 Entao concorrerao juntos seus filhos 
a ver se podiao alliviar seu pai na sua dor : 
mas elle nao quiz admittir consolapao, e 
disse : Eu nao hei de deixar de chorar, em 
quanto nao descer com meu filho ao fundo 
da terra. Pelo que continuou elle sempre 
em chorar. 
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36 Entretanto os Madianitas venderao 
Jos6 no Egypto a Putifar, Eunuco de Farad, 
e General das suas tropas. 

CAPITULO XXXVIII. 
Juda casa successivamente dous filhos seus com 

Thamar. Nascimento de Fares, e Zara. 

ESTE mesmo tempo deixou Juda seus 
irmaos, e veio para casa d’ hum homem 

d’ Odollao, que se chamava Ilirao. 
2 E como naquelle lugar visse a filha 

d’hum homem Cananeo, chamado Sue, to- 
muo-a por mulher, e cohabitou com ella. 

3 Concebeo ella, e pario hum filho, a 
quem chamou Her. 

4 E tendo concebido segunda vez, teve 
outro filho, a quem chamou Onan. 

5 Pario ainda hum terceiro, a quem cha¬ 
mou Sela, depois do qual cessou de parir. 

6 Casou Juda a tier, seu filho primoge- 
nito, com huma mulher, chamada Thamar. 

7 Este Her, filho primogenito de Juda, 
foi hum pessimo homem, e o Senhor o ferio 
de morte. 

8 Disse pois Juda a seu segundo filho 
Onan : Desposa-te com a mulher de teu ir¬ 
mao, e cohabita com ella, a fim de suscitares 
filhos a teu irmao. 

9 Porem Onan sabendo que os filhos, que 
houvessem de nascer deste matrimonio, nao 
haviao de ser seus, impedia com huma ac- 
p ao execravel, que a mulher nao fosse mai, 
e que se nao vissem nascer filhos, que se 
appropriassem a seu irmao. 

10 Por isso o Senhor o ferio de morte, 
porque elle fazia huma cousa detestavel. 

11 Disse pois Juda a Thamar, sua nora : 
Fica viuva em casa de teu pai, ate que meu 
filho Sela seja grande. Porque temia Juda 
nao morresse tambem Sela, como os outros 
irmaos. Pelo que Thamar se retirou a viver 
em casa de seu pai. 

12 Passados muitos dias, morreo a filha 
de Sue, que era mulher de Juda. E este, 
depois de a ter chorado a ella, e de se ter 
consolado a si desta perda, hia a Thamnas 
com Hira d’ Odollao, pastor do seu rebanho, 
ver os tosquiadores das ovelhas. 

13 Tendo-se dito a Thamar, que Juda seu 
sogro hia a Thamnas fazer tosquiar as suas 
ovelhas; 

14 Largou ella os vestidos de viuva, co- 
brio-se com hum grande veo, e em trajo dis- 
farpado se assentou numa encruzilhada do 
caminho, que guia para Thamnas: porque 
achando-se Sela em idade de casar, Juda 
lho nao tinha dado por marido. 

15 Juda tendo-a visto, imaginou que era 
alguma mulher de ma vida: porque ella 
tinha co’berto o rosto, para nao ser conhe- 
cida. 

16 E chegando-se a ella, fallou-lhe, pro- 
vocando-a a que consentisse com o mao de- 
sejo, que elle tinha : porque nao sabia Juda 
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que ella era sua nora. Respondeo-lhe 
ella: Que me has de tu dar por gozares de 
mim? 

17 Mandar-te-hei, disse elle, hum cabrito 
do meu rebanho. Replicou ella: Eu con- 
sentirei no que tu queres, com tanto que tu 
me des algum penhor ate me mandares o 
que promettes. 

18 Que queres tu que eu te de em penhor, 
lhe disse Juda? Ella lhe respondeo : Da-me 
o teu annel, o teu bracelete, e o bordao, 
que tens na mao. Tendo-se pois ajuntado 
com Juda huma so vez, concebeo delle a 
mulher, 

19 E foi-se logo: e largado o habito, que 
tomara, se revestio dos seus vestidos de viu¬ 
va. 

20 Passado isto, mandou Juda o cabrito 
pelo seu pastor d’ Odollao, para este recobrar 
o penhor, que elle tinha dado a mulher. 
Mas como o pastor a nao achasse, 

21 Perguntou aos habitantes daquelle lu¬ 
gar : Onde esta aquella mulher, que estava 
assentada na encruzilhada ? Responderao- 
lhe todos, que naquelle lugar nao tinha estado 
mulher alguma prostituta. 

22 Assim voltou o messageiro para Juda, 
e lhe disse: Eu nao a achei: e os mesmos 
homens daquelle lugar me disserao, que 
nunca naquelle lugar estivera assentada mu¬ 
lher de ma vida. 

23 Entao disse Juda: Tenha ella o que 
tiver, ao menos nao me podera accusar de 
que faltei a minha palavra. Eu lhe mandei 
o cabrito, que lhe tinha promettido, e tu a 
nao achaste. 

24 Porem tres mezes depois vierao dizer 
a Juda : Sabe que Thamar, tua nora , cahio 
em fornicapao: porque pelo avultado do 
ventre se percebe, que ella esta prenhada. 
Respondeo Juda: Fazei-a sahir a publico 
para ser queiriiada. 

25 E quando elles a levavao ao supplicio, 
mandou ella dizer a seu sogro : Eu concebi 
daquelle, de quem sao estes pinhores. Vede 
de quem sao este annel, este bracelete, e este 
bordao. 

26 Juda como conhecesse o que lhe tinha 
dado, disse: Ella tem mais justipa do que 
eu, porque eu a nao casei com meu filho Se¬ 
la. Elle com tudo a nao conheceo mais. 

27 Estando Thamar a ponto de parir, 
pareceo que ella tinha no ventre dous ge- 
meos : 

28 E ao tempo que os infantes estavao 
quasi a sahir, hum delies deitou a mao de 
fora, a qual a parteira atou huma fita en- 
carnada, dizendo: Este sahira primeiro. 

29 Mas tornando este infante a‘ recolher 
a mao, sahio o outro. Entao disse a .par¬ 
teira : Porque se dividio o muro por tua 
causa? Por isso foi elle chamado Fares. 

30 Depois sahio seu irmao, o que tinha a 
fita encarnada na mao : e foi chamado Zara. 
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CAPITULO XXXIX. 
Cake Jose em gratia a Putifar. He accusado 

por sua senhora, e mettido em prisao. 

/^ONDUZIDO pois Jose ao Egypto, Puti- 
far Egypcio, Eunuco de Farao, e Gene¬ 

ral de suas tropas, o comprou aos Ismaelitas, 
que o tinhao la levado. 

2 O Senhor era com elle, e tudo lhe.suc- 
cedia prosperamente, e elle habitava em casa 
de seu Senhor, 

3 O qual sabia muito bem que o Senhor 
era com elle, e que este o favorecia, e aben- 
poava em todas as suas accoes. 

4 Jose pois tendo achado grapa diante de 
seu Senhor, todo se dedicou a servil-lo; e 
feito por elle Intendente Geral de sua casa, 
elle a governava, e elle cuidava de tudo o que 
se lhe tinha entregado. 

5 Abenfoou o Senhor a casa do Egypcio 
por attenjao a Jose, e multiplicou todos os 
seus bens, assim na Cidade, como no campo : 

6 De sorte, que seu amo nao tinha outro 
cuidado mais, do que por-se a meza, e comer. 
Ora Jose era mui gentil de rosto, e d’huma 
presenca por extremo agradaveb 

7 Passado muito tempo, laryou sua ama 
os olhos sobrelle, e disselhe : Dorme comigo. 

8 Mas Jose tendo horror de commetter 
huma tao abominavel accao, lhe disse : Tu 
•ves que meu amo me tern confiado tudo; 
que elle nem ainda sabe o que tem em sua 
casa; 

9 Que nella nao ha nada, que nao esteja 
em meu poder: e que elle tendo entregado 
tudo nas minhas maos, so reservou para si a 
ti, que es sua mulher. Como logo poderei 
eu commetter hum tao grande crime, e pec- 
car contra o meu Deos ? 

10 Continuoua mulher muitos dias a sol- 
licitar Jose com palavras semelhantes, e elle 
a resistir ao seu infame desejo. 

11 Ora succedeo hum dia, que tendo Jose 
entrado em casa, e estando fazendo certa 
cousa, sem ninguem se achar alii presente, 

12 Sua ama lhe pegou pela capa, e lhe 
disse : Dorme comigo. Entao Jose largan- 
do-lhe a capa nas maos, fugio, e sahio para 
fora. 

13 A mulher vendo-se com a capa nas 
maos, com a dor de ter sido desprezada, 

14 Chamou pela gente de sua casa, e disse- 
lhes: Elle me introduzio aqui este Hebreo 
para .zombar de nos : o Ilebreo chegou a 
mim com intento de me corromper; e como 
eu gritei, 

15 Elle ao ouvir a minha voz, deixou-me 
a sua capa, que eu sostinha, e fugio para fora. 

16 Quando pois o marido voltou para sua 
casa, ella por prova da sua fidelidade lhe 
mostrou a capa, com que tinha ficado, 

17 E lhe disse : Este escravo Hebreo, que 
tu me trouxeste, entrou aqui para me fazer 
violencia; 

18 E como me ouvisse gritar, deixou-me 
a sua capa, que eu sostinha, e fugio para fora. 

19 0 amo demaziadamente credulo as ac- 
cusacoes de sua mulher, ao ouvir estas pa¬ 
lavras, encheo-s,e de furor, 

20 E fez metter Josfi na prisao, onde se 
guardavao os que o Rei mandava prender. 
Pelo que estava elle alii fechado. 

21 Mas o Senhor esteve com Jose, com- 
padeceo-se delle, e fez que elle achasse graca 
diante do Governador do carcere, 

22 Que o encarregou de ter cuidado de 
todos os presos, que alii estavao encarcera- 
dos. E nada se fazia sem sua ordem. 

23 E como o dito Governador lhe tinha 
confiado tudo, nao se mettia com cousa algu- 
ma que fosse. Porque o Senhor era com 
Jose, e fazia que todas as cousas lhe succe- 
dessem felizmente. 

CAPITULO XL. 
Sao presos o Copeiro Mur, e o Padeiro Mur 

do Rei do Egypto : os seus sonhos explicit- 
dos por Jose. 

TAEPOISdisto aconteceo que dous Eunu- 
cos do Rei do E-gypto, o seu Copeiro 

M6r, e o seu Padeiro Mor offenderao a seu 
Senhor. 

2 E Farao irado contra estes Officiaes, dos 
quaes hum presidia aos Copeiros, outro aos 
Padeiros, 

3 Os mandou metter no carcere do Gene¬ 
ral das suas tropas, onde Jose estrava preso ; 

4 E o Governador do carcere os entregou 
a Jose, que os servia, e tinha cuidado delies. 
Era passado algum tempo, e elles continuavao 
sempre a estar presos. 

5 Huma mesma noite tiverao ambos hum 
sonho, que sendo explicado, denotava o que 
havia de succeder a cada hum dos dous. 

6 Pela manha entrou Jose onde elles esta¬ 
vao ; e como os visse tristes, 

7 Perguntou-lhes a causa, e lhes disse ? 
Porque motivo estais vos hoje com os sem- 
blantes mais tristonhos do que costumais ? 

8 Elles lhe responderao: Tivemos hum 
sonho, e nao temos ninguem, que no-lo ex- 
plique. Disse-lhes Jose : Por ventura nao 
he a Deos que pertence o dar as interpreta- 
foes ? Dizei-me, que he o que vos vistes. 

9 O Copeiro Mor foi o primeiro, que con- 
tou o seu sonho. Parecia-me que via diante 
de mim huma cepa de vinha, 

10 Onde havia tres varas, que cresciao 
pouco a pouco, lancando primeiramente os 
gomos, depois flores, e por fim cachos ma- 
duros; 

11 E que eu tendo na mao o copo de Fa¬ 
rao, tomei os cachos, esprimi-os no copo, 
que sostinha, e dei a beber delle a Farad. 

12 Jose lhe disse : Eis-aqui a interpreta- 
fao do teu sonho. As tres varas da cepa 
denotao tres dias : 

13 Depois dos quaes se lembrara Farao 
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do servico, que tu lhe fazia9 ; restituir-te-ha 
ao teu primeiro cargo; e tu lhe presentaras 
para beber o copo, segundo era o teu costume 
pelo officio, que antes occupavas. 

14 0 que so te pe^o, he que depois que 
te succeder esta ventura, te lembres tu de 
mim, e me facas o favor de supplicar a 
Farad, que se digne Sua Magestade de me 
tirar da prisao, em que me acho : 

15 Porque eu fui trazido a furto da terra 
dos Hebreos, e aqui fui mettido no carcere, 
estando innocente. 

16 0 Padeiro Mdr vendo que Jose tinha 
interpretado sabiamente este sonho, disse-lhe: 
Eu tambem tive hum sonho. Parecia-me que 
levava a cabefa tres cestos de farinha, 

17 E que naquelle, que hia por sima dos 
outros, havia de tudo o que se pdde fazer de 
massa para se por numa meza, e que as aves 
vinhao comer delle. 

18 Respondeo Jose: Eis-aqui a interpre- 
tapao deste sonho. Os tres cestos denotao 
tres dias: 

19 Depois dos quaes te mandara Farad 
tirar a cabepa, e suspender-te numa cruz; 
e as aves do Ceo despedaparao as tuas 
carnes. 

20 O terceiro dia seguinte era o dia do 
nascimento de Farad, que deo hum grande 
banquete aos seus criados, durante o qual se 
lembrou elle do Copeiro Mdr, e do Padeiro 
Mdr. 

21 Hum restituio elle ao seu cargo para 
continuar no officio de lhe ministrar o copo; 

22 Outro mandou elle pendurar numpati- 
bulo : o que verificou a interpretacao, que 
Jose tinha dado aos seus sonhos. 

23 Entretanto o Copeiro Mdr, tendo outra 
vez entrado a ser favorecido depois da sua 
desgrapa, esqueceo-se do seu Interprete. 

CAPITULO XLI. 
Sonhos de Farab, explicados por Jose. Eleva- 

$ao de Jose. Nascimento de Manasses, e 
d'Efraim. Esterilidade no Egypto. 

ASSADOS dous annos teve Farad hum 
sonho. Parecia-lhe que estava sobre o rio, 

2 Do qual sahiao sete vaccas por extremo 
fermosas, e gordas, que pastavao nuns luga- 
res apaulados. 

3 Que depois sahiao do rio outras sete 
todas desfiguradas, e extremamente magras, 
que pastavao na ribanceira do mesmo rio, 
nuns lugares cheios de herva. 

4 E que estas ultimas devorarao as pri- 
meiras, que erao por extremo fermosas, e 
bem anafadas. Farad tendo acordado, 

5 Tornou a adormecer, e teve outro so¬ 
nho. Erao sete espigas muito gradas, e muito 
fermosas, que sahiao de huma mesrna cana. 

6 Appareciao tambem outras sete muito 
chupadas, por causa d’hum vento abrazador, 
que as batera. 

7 E estas ultimas devorarao as primeiras, 
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que erao fermosissimas. Sendo espertado 
Farad, 

8 Ficou cheio de medo; e tendo mandado 
logo pela manha buscar todos os adivinhos, 
e todos os sabios do Egypto, contou-lhes o 
seu sonho ; e nao se achou ninguem, que lho 
interpretasse. 

9 Entao o Copeiro Mdr, lembrando-se 
em fim de Jose, disse ao Rei: Eu confesso 
a minha culpa. 

10 Quando Vossa Magestade, estando 
irado contra seus servos, mandou que eu com 
o Padeiro Mdr fossemos mettidos no carcere 
do General de suas tropas, 

11 Ambos nos tivemos numa mesma noite 
hum sonho, que nos prognosticava o que nos 
havia d’acontecer depois. 

12 Estava entao naquelle carcere hum 
mopo Hebreo, criado do mesmo General do 
Exercito de Vossa Magestade, ao qual tendo 
cada hum de nos contado o seu sonho, 

13 Elle nos disse tudo o que o successo 
depois confirmou. Poque eu fui restabele- 
cido no meu cargo, e o Padeiro Mdr foi 
pendurado numa cruz. 

14 Logo por ordem do Rei foi Jose tira- 
do do carcere: tosquiarao-no, fizerao-no 
mudar de vestidos, e presentarao-no diante 
deste Principe. 

15 Entao disse Farad para elle ; Eu tive 
huns sonhos; e nao se acha ninguem, que 
os decifre: mas a mim disserao-me que tu 
tinhas grandes luzes para os interpretar. 

16 Jose lhe respondeo: Deos, e nao eu, 
sera o que de ao Rei huma resposta bem 
favoravel. 

17 Recontou-lhe pois Farad o que tinha 
visto. Parecia-me que estava sobre a riban¬ 
ceira do rio, 

18 E que do rio sahiao sete vaccas muito 
fermosas, e d’huma extremada gordura, que 
pastavao herva num paul: 

19 E que depois sahiao outras sete tao 
desfiguradas, e d’huma tao prodigiosa ma- 
greza, quaes eu nao vira no Egypto. 

20 Estas ultimas devorarao, e consumirao 
as primeiras, 

21 Sem que ellas por isso mostrassem 
d’alguma sorte que tinhao ficado fartas : mas 
ficando tao magras, e tao gafentas, corno 
d’antes estavao. Tendo eu acordado, tornei 
a adormecer outra vez, 

22 E tive segundo sonho. Erao sete es¬ 
pigas muito gradas, e muito fermosas, que 
sahiao d’huma mesma cana. 

23 Appareciao tambem outras sete muito 
chupadas, por causa d’hum vento abrazador, 
que as batera: 

24 E estas ultimas devorarao as primeiras, 
que erao tao fermosas. Eu contei os meus 
sonhos a todos os adivinhos; e nao se acha 
ninguem, que os exphque. 

25 Respondeo Jose : Os dous sonhos de 
Vossa Magestade signifieao ambos a mesma 
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cousa. Deos mostrou a Vossa Magestade, o 
que elle tem de fazer para o futuro. 

26 As sete vaccas tao fermosas, e as sete 
espigas tao cheias de grao, que Vossa Mages¬ 
tade vio em sonhos, denotao huma mesma 
cousa, e significao sete annos de fertilidade. 

27 As sete vaccas magras, e desfeitas, que 
sahirao do rio depois daquellas primeiras; e 
as sete espigas chupadas, e arejadas d’hum 
vento abrazador, denotao outros sete annos 
de fome, que esta para vir. 

28 E isto se cumprira desta maneira. 
29 Virko primeiramente sete annos d’huma 

fertilidade extraordinaria em todo o Egypto: 
30 Aos quaes seguir-se-hao outros sete 

d’huma tao grande esterifidade, que ella fara 
esquecer toda a abundancia passada: porque 
a fome cousumira toda a terra: 

31 E aquella fertilidade tao extraordinaria 
vira a ser como absorvida por esta extrema 
indigencia. 

32 Quanto ao segundo sonho, que Vossa 
Magestade teve, e que significa a mesma 
cousa ; este he hum sinal de que esta palavra 
de Deos sera firme, e que ella se cumprira 
infallivelmente, e bem cedo. 

33 Da prudencia logo de Vossa Magestade 
he escolher algum homem sabio, e industrio- 
so, a quem Vossa Magestade de o commando 
sobre todo o Egypto, 

34 Para que elle estabelefa Officiaes em 
todas as Provincias, os quaes, em quanto 
durarem os sete annos de fertilidade, que 
estao para vir, ajuntem nos celleiros publi- 
cos a quinta parte dos frutos da terra. 

35 Todo o trigo assim guardado esteja 
debaixo do poder de Vossa Magestade, e se 
conserve nas Cidades, 

36 A fim de que elle se ache prompto 
para os annos da fome, que ha de opprimir o 
Egypto, e nao seja esta terra consumida pela 
fome. 

37 Agradou este conselho a Farao, e a 
todos os seus Ministros, 

38 E elle lhes disse: Onde poderemos 
nos achar hum homem, como este, que seja 
tao cheio, como elle o he, do espirito de 
Deos ? 

39 Disse pois Farao a Jose : Pois que 
Deos te mostrou tudo o que tu disseste, onde 
poderei eu achar alguem mais sabio do que 
tu, ou semelhante a ti ? 

40 Tu seras o que tenhas a authoridade 
sobre a minha casa: ao que tu mandares 
pela tua boca obedecera todo o povo: e eu 
nao terei assima de ti, senao o throno, e a 
qualidade de Rei. 

41 Disse mais Farao a Jose: Eu te cons- 
tituo hoje Governador sobre todo o Egypto. 

42 Ao mesmo tempo tirando o annel, que 
tinha na sua mao, elle o metteo na de Jose : 
fel-lo vestir d’huma opa de linho fino, e poz- 
!he ao pescofo hum colar d’ouro. 

43 Depois fel-lo subir a hum dos seus 

coches, que era o segundo abaixo do seu; e 
mandou que hum pregoeiro denunciasse em 
alta voz, que ajoelhassem todos diante delle, 
e que todos o reconhecessem por Governa¬ 
dor, que tinha sido estabelecido sobre todo 
o Egypto. 

44 Ainda disse mais Farao a Josd : Eu 
sou Farao : sem tua ordem ninguem move- 
ra pe, nem mao em todo o Egypto. 

45 Mudou-lhe tambem o seu nome, e 
chamou-o em Lingua Egypcia, o Salvador 
do Mundo. Ao depois casou-o com Ase- 
neth, filha de Putifar, Sacerdote d’Heliopole. 
Depois disto foi Jose dar huma vista a todo 
o Egypto. 

46 Tinha elle trinta annos, quando appa- 
receo diante do Rei Farao, e elle correo em 
roda todo o Egypto. 

47 Chegarao pois os sete annos de fertili¬ 
dade ; e tendo sido o trigo posto em mo- 
lhos, foi depois amontoado nos celleiros do 
Egypto. 

48 Toda esta grande abundancia de grao 
foi posta de reserva em todas as Cidades. 

49 Porque foi tao grande a quantidade de 
trigo, que houve, que ella igualava a area do 
mar, e nao se podia reduzir a medida. 

50 Antes que cliegasse a fome, teve Jos£ 
dous filhos de sua mulher Aseneth, filha de 
Putifar, Sacerdote de Heliopole. 

51 Chamou ao primogenito Manasses, di- 
zendo: Deos me fez esquecer de todos os 
meus trabalhos, e da casa de meu pai. 

52 Chamou ao segundo Efraim, dizendo : 
Deos me fez crescer na terra da minha po- 
breza. 

53 Passados pois que forao estes sete an¬ 
nos de fertilidade no Egypto, 

54 Comejarao os sete annos d’esterili- 
dade, segundo a predicpao de Jose; e quando 
todo o resto do Mundo estava afflicto da 
fome, havia no Egypto muito pao. 

55 O povo achando-se apertado da fome, 
gritou a Farao, e lhe pedio de que viver. 
Elle porem lhe respondeo : Ide ter com Jo¬ 
se, e fazei tudo o que elle vos disser. 

56 Etretanto a fome crescia todos os dias 
em toda a terra; e Jose abrindo todos os 
celleiros, vendia trigo aos Egyptanos : por¬ 
que estes mesmos erao atormentados da 
fome. 

57 E de todas as partes vinhao homens ao 
Egypto a comprar de comer, e a buscar com 
que alliviarem o mal desta faltade grao. 

CAPITULO XLII. 
Cheguda dos irmdos de Jose ao Egypto. Elle 

os trata como espias. Nao os deixa re- 
tirar, senao debaixo da condigdo de lhe tra- 
zerem Benjamim, jicando Simedo preso em 
re fens. 

17 NTRETANTO Jacob, tendo ouvido que 
*-i se vendia trigo no Egypto, disse a seus 
llhos: Porque nao fazeis vos caso disto ? 
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2 Eu ouvi dizer que no Egypto se vende 
' trigo. Ide la, e comprai o que havemos 
mister, para que possamos viver, e nao mor- 
ramos de fome. 

3 Forao pois os dez irmaos de Jose ao 
Egypto, para la comprarem trigo : 

4 Porque a Benjamim deixou Jacob ficar 
comsigo, tendo dito a seus irmaos : Temo 
nao lhe aconteca no caminho algum desastre. 

5 Entrarao elles pois no Egypto com 
outros, que la hiao a comprar, porque havia 
fome na terra de Canaan. 

6 Jose governava em todo o Egypto, e 
nao se vendia trigo aos povos, senao por 
ordem sua. Tendo-o pois adorado seus 
irmaos, 

7 Elle os conheceo : e depois de lhes ter 
fallado com dureza, como a huns estranhos, 
disse-lhes : Donde vindes vos ? Responde- 
rao elles: Vimos da terra de Canaan a 
comprar aqui o que nos he necesssario para 
a vida. 

8 E ainda que elle conheceo muito bem 
seus irmaos, estes o nao conhecerao. 

9 Entao lembrando-se dos sonhos, que 
noutro tempo tivera, lhes disse Jose: Vos 
sois huns espias ; e vos viestes aqui para 
averiguardes os lugares mais fracos do 
Egypto. 

10 Elles lhe responderao: Nao, Senhor, 
nos nao viemos a isso, mas a comprar trigo. 

11 Nos somos todos filhos d’hum mesmo 
homem: nem os teus servos trazem algum 
mao intento, 

12 Jose lhes disse: Nao, isso nao he as- 
sim: mas vos viestes notar o que ha de menos 
fortificado no Egypto. 

13 Replicarao elles: Nos somos doze 
irmaos, filhos d’hum homem da terra de Ca¬ 
naan, e teus servos. O mais pequeno asta 
com nosso pai; o outro ja nao esta no 
Mundo. 

14 Eis-aqui, disse Jose, o que eu dizia: 
Vos sois huns espias. 

15 Eu vou a experimentar se vos dizeis 
verdade. Pela vida de Farao, que vos nao 
sahireis daqui, sem que venha vosso irmao 
mais pequeno. 

16 Mandai hum de vos que o traga: en- 
tretanto estareis em prisao, ate eu conhecer 
se o que me dizeis he verdadeiro, ou falso. 
Doutra sorte, pela vida de Farao, que vos 
sois huns espias. 

17 Elle pois os fez metter em prisao tres 
dias. 

18 E ao terceiro dia fel-los sahir da pri¬ 
sao, e lhes disse : Fazei o que eu vos disse, 
e vivireis : porque eu temo a Deos. 

19 Se vos vindes aqui com espirito de 
paz, fique hum de vossos irmaos amarrado 
na prisao, e vos ide-vos, e levai o trigo, que 
tendes comprado para vossas casas, 

20 E trazei-me o mais pequeno de vos, 
para eu conhecer se o que vos me dizeis he 
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I verdade, e nao morrerdes. Fizerao elles o 
que se lhes havia ordenado. 

21 E diziao huns para os outros : Justa- 
mente padecemos nos isto, porque peccamos 
contra nosso irmao, e porque vendo as an- 
gustias da sua alma, quando nos supplicava, 
nao o ouvimos : por isso he que nos cahimos 
nesta tribulafao. 

22 Ruben, que era hum defies, lhes dizia: 
Nao vos disse eu: Nao commettais hum ta- 
manho crime contra este rapaz ? E vos nao 
me ouvistes: eis-aqui como agora se nos 
pede conta do seu sangue. 

23 Ora elles nao sabiao que Jose os en- 
tendia, porque elle lhes fallava por hum in- 
terprete, 

24 Mas elle se retirou por hum pouco de 
tempo, e derramou suas lagrimas : e tornado 
a elles, lhes fallou novamente. 

25 Fez pegar em Simeao, e amarrallo 
diante dos outros irmaos; e mandou aos 
seus Officiaes que lhes enchessem os seus 
saccos de trigo, e que mettessem no sacco de 
cada hum o dinheiro, que tinhao dado; ajun- 
tando de mais a mais viveres para o cami¬ 
nho : o que logo foi executado. 

26 Partirao-se pois os irmaos de Jose, 
levando o seu trigo nos seus burros. 

27 E tendo hum defies aberto o seu sacco 
na estalagem, para dar de comer ao seu bur¬ 
ro, vio o seu dinheiro na boca do sacco ; 

28 E disse a seus irmaos: Restituio-se- 
me o meu dinheiro : ei-lo aqui no meu sacco. 
Ficarao elles pois tornados d’espanto, e de 
turbaf ao, e diziao huns para os outros : Que 
he isto, que Deos nos fez ? 

29 Depois que chegarao a casa de Jacob 
seu pai na terra de Canaan, elles lhe con- 
tarao tudo o que lhes tinha acontecido, di- 
zendo: 

30 O Senhor daquella terrra nos fallou 
duramente, e nos teve por espias, que hiamos 
observar a Provincia. 

31 Nos lhe respondemos : Nos somos hu- 
ma gente pacifica, e muito alheia de trazer- 
mos algum mao intento. 

32 Somos doze irmaos, filhos de hum 
mesmo pai: hum ja nao esta no Mundo; o 
mais pequeno esta com nosso pai na terra de 
Canaan. 

33 Elle nos respondeo: Eu quero experi¬ 
mentar se he verdade que sois gente de paz: 
Deixai-me pois aqui hum de vossos irmaos : 
tomai o trigo, que vos he necessario para 
vossas casas, e ide-vos: 

34 E trazei-me vosso irmao mais peque¬ 
no, para eu saber que nao sois espias, e para 
vos depois poderdes levar comvosco aquel- 
loutro, que ca fica preso, e para daqui em 
diante vos ser permittido comprar aqui o que 
quizerdes. 

35 Depois que elles assim fallarao, ao 
lancarem o seu trigo fora dos seus saccos, 
achou cada hum o sen dinheiro atado na 
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boca do sacco, do que todos ficarao muito 
- espantados. 

36 Entao llies disse seu pai Jacob : Vos me 
tendes reduzido a estar sem tilhos. Jose ja o 
nao ha; Simeao fica preso : e vos ainda me 
quereis levar Benjamim. Todos estes males 
recahlrao sob re mim. 

37 Ruben lhe respondeo: Manda matar 
meus dous filhos, se eu to nao tornar a tra- 
zer: confia-o de mim, e eu to restituirei. 

38 Nao, disse Jacob, meu filho nao ha de 
ir comvosco. Seu irmao morreo, e elle ficou 
so: se lhe succeder algum infortunio na 
terra, onde vos ides, vos causareis a minha 
velhice hurna dor, que me levara a sepul- 
tura. 

CAPITULO XLIII. 
Torndo os irmaos de Jose ao Egypto com 

Benjamim. Jose Ihes da hum banquete. 

Tj'NTRETANTO a fome assolava extraor- 
dinariamente toda a terra. 

2 E tendo-se acabado o trigo, que os fi- 
lhos de Jacob tinhao trazido do Egypto, elle 
lhes disse: Tornai para nos comprardes ainda 
algum pouco de trigo. 

3 Juda lhe respondeo : Aquelle liomem, 
que governa em todo o Egypto, nos declarou 
com juramento qual era a sua vontade, 
dizendo : Vos nao me vereis a cara, se nao 
trouxerdes comvosco vosso irmao mais pe- 
queno. 

4 Se tu logo queres, mandal-lo comnosco, 
iremos todos juntos, e comprar-te-hemos o 
que has mister. 

5 Se o nao queres, nao iremos: porque 
aquelle homern, como nos ja te dissemos 
muitas vezes, nos declarou, que nao lhe 
veriamos a cara, senao lhe levassemos nosso 
irmao mais pequeno. 

6 Israel lhes disse: Para desgra9a minha 
foi, terdes-lhe vos manifestado, que ainda 
tinheis outro irmao. 

7 Mas elles lhe respondcrao : Elle nos 
perguntou por ordem todo osequito da nossa 
familia: se nosso pai vivia; se tinhamos nos 
ainda outro algum irmao. E nos lhe res- 
pondemos consequentemente ao que elle nos 
tinha perguntado. Acaso podiamos nos adi- 
vinhar que elle nos havia de dizer: Trazei 
comvosco vosso irmao? 

8 Ainda disse mais Juda a seu pai: Man¬ 
da comigo o menino para partirmos, e termos 
de que poder viver, e para nao morrermos 
nos, e nossos filhinhos. 

9 Eu me encarrego deste 111090: a mini 
he que tu pediras conta delle. Se eu to nao 
tornar a trazer, e to nao restituir, eu consinto 
em que tu me nao perdoes nunca esta falta. 

10 Se nos nao tivessemos differido tanto 
a nossa ida, ja nos teriamos voltado segun- 
da vez. 

11 Israel pois seu pai lhes disse: Se isto 
assim lie necessario, fazei o que quereis. To- 

mai para levardes comvosco os mais excel- 
lentes frutos deste paiz, para fazerdes pre¬ 
sente delles a esse homem: huma pouca de 
resina, hum pouco de mel, hum pouco'd’es- 
toraque, alguma myrrha, algum terebintho, e 
algumas amendoas. 

12 Tomai tambem dobrado dinheiro, e 
tornai a levar aquelle, que vos achastes nos 
saccos, nao fosse isso talvez por engano. 

13 Em fim levai vosso irmao, e ide ter 
com aquelle homem. 

14 Eu rogo ao meu DeosTodo poderoso, 
que vo-lo fa9a favoravel, para que elle re- 
metta comvosco a vosso irmao, que elle retem 
preso, e a este Benjamim. Entretanto fica- 
rei eu so, como se nao tivesse filhos. 

15 Tomarao elles pois os presentes, e 
dinheiro em dobro, com Benjamim; e tendo 
partido, chegarao ao Egypto, onde se pre- 
sentarao diante de Jose. 

16 Jose tanto que os vio, e a Benjamim 
com elles, disse ao seu Dispenseiro: Intro- 
duze estes homems em minha casa: mata 
das rezes aquellas, que se costumao escolher 
para victimas, e prepara hum banquete: 
porque elles hao de comer comigo ao meio 
dia. 

17 Executou o Dispenseiro o que se lhe 
tinha mandado, e introduzio-os em sua casa. 

18 Entao passados de medo diziao elles 
entre si: Sem duvida que por causa daquelle 
dinheiro, que nos achamos nos saccos, he 
que elle nos faz entrar aqui, para nos ca- 
lumniar, e nos opprimir, reduzindo-nos a 
escravidao, e tomando-nos os nossos burros. 

19 Pelo que estando ainda a porta, chega- 
rao-se elles ao Dispenseiro de Jose, e lhe 
disserao : 

20 Senhor, 116s te supplicamos que nos 
ou9as. Nos viemos ja huma vez comprar 
trigo : 

21 E depois de o termos comprado, 
quando nos chegamos a estalagem, ao abrir 
os nossos saccos achamos nas suas bocas o 
nosso dinheiro, o qual nos te trazemos agora 
no mesmo pezo. 

22 E afora este, te trazemos nos outro 
dinheiro, para comprarmos o que nos he 
necessario. Mas nos nao sabemos de modo 
algum, quern foi o que metteo aquelle 
dinheiro nos nossos saccos. 

23 O Dispenseiro lhes respondeo : Estai 
socegados, nao tenhais medo. O vosso 
Deos, e o Deos de vosso pai foi o que vos 
deo esses thesouros nos vossos saccos. 
Porque quanto a mim, eu recebi o dinheiro, 
que vos me destes, e com isso me dou por 
satisfeito. Fez tambem sahir para fora a 
Simeao, e trouxe-lho. 

24 Depois de os ter feito entrar na casa, 
trouxe-lhes agua, com que lavarfio os pes, e 
deo de comer aos seus burros. 

25 Entretanto pozerao elles promptos os 
seus presentes, esperando que Jose entrasse 
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ao meio dia : porque llies tinhao dito que 
haviao de comer alii. 

26 Tendo pois entrado Josd em sua casa, 
elles lhe offerecerao os seus presentes, que 
tinhao nas suas maos, e elles o adorarao, 
prostrando-se por terra. 

27 Jose os saudou tambem, mostrando- 
Ihes bom rosto, e llies perguntou : He ainda 
vivo vosso pai, aquelle bom velho, de que 
vos me fallastes ? Passa elle bem ? 

28 Elles lhe responderao : Nosso pai teu 
servo ainda vive, e passa bem. E elles 
encurvando-se profundamente, o adorarao. 

29 Jose levantando os ollios, vio a Benja- 
rnim, seu irmao uterino, e disse ; Este he 
vosso irmao mais pequeno, do qual vos me 
tinheis fallado? Meu filho, ajuntou elle, 
Deos te conserve, e te seja sompre favo- 
ravel, 

30 E deo-se pressa a sahir, porque se lhe 
tinhao commovido as entranhas, vendo a seu 
irmao, e nao podia conter as lagrimas: 
passando pois a outra camera, chorou. 

31 E depois de se ter lavado o rosto, 
tornou, fazendo-se violencia, e disse : Trazei 
o comer para a meza. 

32 Foi Jose servido a parte, e seus irmaos 
a parte, e os Egypcios, que comiao com 
elle, servidos tambem a parte: porque nao 
he permittido entre os Egypcios comer com 
os Hebreos ; e tern que hum banquete desta 
sorte seria profano. 

33 Elles se assentarao pois em presenpa 
de Jose, primeiro o primogenito segundo a 
sua ordem, e o mais pequeno segundo a sua 
idade ; e ficarao summamente admirados, 

34 Ao ver as porpoes, que Jose lhes dera, 
das quaes a maior tinha caliido a Benjamim: 
porque esta era sinco vezes mais avantajada 
que a dos outros. Beberao tambem com 
Jose, e regalarao-se. 

CAPITULO XLIV, 
Faz Jose mettcr o seu copo no sacco de Benja¬ 

mim. Trata a seus irmaos, como se elles 
fossem huns ladroes. Juda se off'erece a 
dear escravo em lugar de Benjamim. 

/'ARA Jose deo esta ordem ao Dispenseiro 
'S de sua casa, e lhe disse: Mette nos 
saccos destes homens quanto trigo elles po- 
derem levar, e o dinheiro de cada hum no 
simo dos saccos; 

2 E mette o meu copo de prata na boca 
do sacco do mais mo^o com o dinheiro, que 
elle deo pelo seu trigo, E assim se fez. 

3 E ao outro dia pela manha deixarao-nos 
ir com os seus burros. 

4 Quando elles tinhao sahido da Cidade, 
e tinhao ja caminhado hum pedapo, chamou 
Jose o Dispenseiro de sua casa, e lhe disse : 
Corre de pressa atras daquelles homens, e 
suspende-os do caminho, e dize-lhes: Porque 
tornastes vos mal por bem ? 

5 O copo, que v6s furtastes, he aquelle, 
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por onde bebe meu Senhor, e o de que elle 
se serve para as suas adivinhapoes. Vtis 
fizestes huma cousa malissima. 

6 Fez o Dispenseiro o que lhe fora man- 
dado ; e tendo-os embargado,disse-lhes tudo 
o que lhe fora ordenado que dissesse. 

7 Elles lhe responderao : Porque falla 
nosso Senhor assim a seus servos, e os julga 
capazes de commetter huma aepao tao ver- 
gonhosa ? 

8 Nos tornamos-te a trazer o dinheiro, 
que achamos na boca dos nossos saccos. 
Como podia logo ser, que nos furtassemos 
da casa de teu Senhor ouro, ou prata ? 

9 Aquelle de teus servos, qualquer que 
elle seja, a quem se achar o que tu buscas, 
morra; e nos seremos escravos de nosso 
Senhor. 

10 Elle lhes disse: Fapa-se conforme 
vos sentenciastes. Qualquer, a quem for 
achado o que eu busco, seja meu escravo; e 
quanto a vos-outros, vos sereis innocentes. 

11 Descarregarao elles pois logo os seus 
saccos em terra, e cada hum abrio o seu. 

12 O Dispenseiro tendo-os examinado 
todos, comecando des do mais velho ate o 
mais mopo, achou o copo no sacco de 
Benjamim. 

13 Entao elles, rasgados os seus vestidos, 
e tornados a carregar os seus burros, volta- 
rao outra vez para a Cidade. 

14 Juda foi o primeiro, que se presentou 
com seus irmaos diante de Jose, o qual se 
nao tinha ainda arredado do lugar, onde 
estava; e todos juntos se prostrarao em terra 
diante delle. 

15 Jose lhes disse: Porque vos houvestes 
vos assim comigo ? Vos nao sabeis que nao 
ha ninguem, que me iguale na sciencia d’adi- 
vinhar ? 

16 Disse-lhe Juda : Que responderemos 
nos a nosso Senhor ? Que lhe diremos nos, 
e que lhe poderemos nos representar, que 
tenha alguma sombra de justica para nossa 
defensa ? Deos achou a iniquidade dos teus 
servos : eis-aqui somos nos escravos de meu 
Senhor, nos, e aquelle, a quem foi achado o 
copo. 

17 Respondeo Josd: Deos me defenda 
de tal fazer. Aquelle, que me furtou o meu 
copo, esse seja meu escravo: e vos-outros 
ide com toda a liberdade para vosso pai, 

18 Entao Juda chegando-se mais perto 
para Jose, lhe disse confiadamente: Meu 
Senhor, permitte, te pepo, a teu servo, que 
elle te falle, e nao teagastes com o teu servo. 
Porque abaixo de Farad 

19 Tu he que es meu Senhor. Tu per- 
guntaste no principio a teus servos : Vos 
tendes ainda pai, ou algum outro irmao ? 

20 E nos te respondemos: Meu Senhor, 
nos temos hum pai, que he velho, e hum 
irmao pequeno, que elle houve na sua ve- 
Ihice : outro irmao, que tinha nascido da 
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mesma mai, he ja morto. Sua mai nao tem 
senao este, e seu pai o ama ternamente. 

21 Entao disseste tu a teus servos : Trazei- 
mo ca, que gostarei de o ver. 

22 Mas nos te respondemos : Meu Se- 
nhor, o menino nao pode largar a seu pai; 
porque se o largar, morrera o pai. 

23 Disseste tu a teus servos: Se o mais 
pequeno de vossos irmaos nao vier comvosco, 
vos nao me tornareis mais a ver a cara. 

24 Quando pois voltamos para nosso pai, 
teu servo, nos lhe contamos tudo o que meu 
Senhor nos dissera. 

25 E nosso pai nos disse: Tornai a ir, 
para nos comprardes hum pouco de trigo. 

26 Nos lhe dissemos: Nos nao porlemos 
ir: se nosso irmao mais mopo vier comnosco, 
iremos todos juntos: mas sem elle vir, nos 
nos nao atrevemos a apparecer diante daquelle 
homem. 

27 Elle nos respondeo: Vos sabeis que 
eu tive dous filhos de minha mulher. 

28 Tendo hum delies sahido ao campo, 
dissestes vos que huma besta fera o tinha 
devorado: e ategora nao apparece. 

29 Se vos levardes tambem estoutro, e lhe 
succeder alguma cousa no caminho, vos com 
a pena, que isto me causara, dareis com este 
pobre velho na sepultura. 

30 Se eu pois chegar a meu pai, teu servo, 
e nao lhe apparecer este menino: como a 
sua vida depende da de seu filho, 

31 Quando elle vir que o menino nao 
vem comnosco, morrera; e teus servos cau- 
sarao a sua velhice huma dor, que o leve a 
cova. 

32 Seja eu pois antes o que fique por teu 
escravo, pois que eu me obriguei a dar conta 
deste menino, e isso prometti a meu pai, di- 
zendo : Se eu to nao tornar a trazer, nao se^ 
me dara que meu pai me impute esta falta, e 
que elle ma nao perdoe nunca. 

33 Assim eu ficarei teu escravo, e servirei 
a meu Senhor em lugar deste menino, para 
que elle volte com seus irmaos. 

34 Porque eu nao posso tornar para meu 
pai, sem que va este menino; por nao suc¬ 
ceder que va eu mesmo ser testemunha da 
extrema affliccao, que acabara a meu pai. 

CAPITULO XLV. 
I)a-se Jose a conhecer a seus irmaos. Re¬ 

met te-os carregados de presentes a seu pai. 

OSE nao podia conter mais as lagrimas : 
e conro elle se achava rodeado de muita 

gente, mandou que sahissem todos para fora, 
para que nenhum estranho se achasse pre¬ 
sente, quando elle se desse a conhecer a seus 
irmaos. 

2 Entao cahindo-lhe as lagrimas dos 
olhos, levantou elle muito a voz, a qual foi 
ouvida dos Egypcios, e de toda a casa de 
Ferao, 

3 E disse para seus irmaos: Eu sou 

Josfi : vive ainda meu pai ? Mas seus irmaos 
lhe nao poderao responder, de passados que 
ficarao de temor. 

4 Elle lhes fallou docemente, e lhes disse. 
Chegai-vos para mim. E como elles se 
tivessem chegado, ajuntou: Eu sou Jose vosso 
irmao, a quem vos vendestes para o Egypto. 

5 Nao temais, e nao vos afflijais de me 
terdes vendido para estas terras; porque 
para salvayao vossa me mandou Decs ao 
Egypto. 

6 Ha ja dous annos que a fome comecou 
na terra: e ainda faltao sinco, nos quaes nem 
se podera lavrar, nem segar. 

7 E Deos me mandou adiante, para que 
vos conservasseis a vida, e podesseis ter de 
que subsistirdes. 

8 Nao foi por vosso conselho que eu aqui 
fui mandado, mas pela vontade de Deos, que 
me fez como pai de Farad, Senhor de toda a 
sua casa, e Principe em todo o Egypto. 

9 Dai-vos pressa a irdes ter com meu pai, 
e dizei-lhe: Eis-qui o que te manda teu filho 
Jose: Deos me fez Senhor de todo o Egypto, 
vem ter comigo, nao te demores. 

10 Tu habitants na terra de Gessen: 
estaras ao pe de mim, tu, e teus filhos, e os 
filhos de teus filhos; as tuas ovelhas, os teus 
rebanhos, e tudo o que tu possues. 

11 Eu ca te sustentarei, (porque ainda 
restao sinco annos de fome) para que tu nao 
pere£as com toda a tua familia, e com tudo 
o que te pertence. 

12 Vos vedes com os vossos olhos, vos, e 
vosso irmao Benjamim, que eu mesmo sou o 
que vos fallo de minha propria boca. 

13 Annunciai a meu pai quanta he a glo¬ 
ria, a que eu me vi exaltado, e tudo o que 
tendes visto no Egypto. Apressai-vos a tra- 
zerdes-mo. 

14 E tendo-se lan^ado ao pesco^o de 
Benjamim, seu irmao, para o abracar, cho- 
rou: e chorou tambem Benjamim abra^ado 
com elle. 

15 Beijou tambem Jose a todos seus 
irmaos, e chorou sobre cada hum defies : e 
depois disto he que elles se animarao a 
fallar-lhe. 

16 Logo soou no Palacio do Rei, e se 
disse publicamente, que os irmaos de Jose 
tinhao vindo : do que Farao com toda a sua 
casa recebeo grande prazer. 

17 E elle disse a Jose, que desse a seus 
irmaos esta ordem: Carregai os vossos bur¬ 
ros, e tornai para a terra de Canaan : 

18 Trazei de la vosso pai com toda a vossa 
familia, e vinde ter comigo: eu vos darei 
tudo o que ha bom no Egypto, e vos susten- 
tar-vos-heis do beijinho desta terra. 

19 Ordena-lhes outrosi, que tomem carros 
do Egypto, para trazerem suas mulheres com 
os seus filhinhos, e dize-lhes: Trazei vosso 
pai, e dai-vos pressa a voltardes, o mais cedo 
que poder ser, 
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20 Sem deixardes nadadas vossas alfaias: 
porque todas as riquezas do Egypto serao 
vossas. 

21 Fizerao os filhos d’Israel o que lhes 
fora mandado. E Jose lhes fez dar carros, 
segundo a ordem, que tinha recebido de 
Farao, e viveres para o caminho. 

22 Mandou tarabem dar duas tunicas a 
cada hum de seus irmaos. A Benjamim 
porem deo sinco tunicas das mais estimadas, 
e trezentas moedas de prata. 

23 Outro tan to dinheiro, e outras tantas 
opas mandou Jose a seu pai, com dez burros 
carregados de tudo o que havia de mais pre- 
cioso no Egypto; e outras tantas hurras, que 
levavao trigo, e pao para o caminho. 

24 Desta sorte despedio elle seus irmaos, 
dizendo-lhes ao partirem : Nao guerreeis no 
caminho. 

25 Vierao elles pois do Egypto para a terra 
de Canaan, para seu pai Jacob, 

26 A quern derao esta nova: Teu filho 
Jose esta vivo, e tern o governo de todo o 
Egypto. Jacob tendo isto ouvido, como 
quem acorda d’hum profundo sono, nao 
podia entretanto crer o que elles lhe diziao. 

27 Insistiao seus filhos pelo contrario, 
referindo-lhe como todas as cousas se tinhao 
passado. Alfim tendo visto os carros, e tudo 
o que Jose lhe mandava, reeobrou o seu 
espirito, e disse: 

28 Nao tenho mais que desejar, huma vez 
que meu filho Jose ainda vive: irei, e vel- 
lo-hei, antes que eu morra. 

CAPITULO XLVI. 
Ida de Jacob para o Egypto. Lista dos filhos 

de Jacob. Entrevista de Jacob, e de 
Jose. 

ARTIO pois Israel com tudo o que tinha, 
e chegou ao Poco do juramento: e de- 

pois de ter immolado aqui suas victimas ao 
Deos de seu pai Isaac, 

2 Ouvio numa visao, que teve de noite, 
que elle o chamava, e lhe dizia: Jacob, 
Jacob. Elle lhe respondeo : Aqui me tens. 

3 E Deos ajuntou: Eusou o Deos fortis¬ 
simo de teu pai: nao temas : vai para o 
Egypto ; porque eu te farei la cabe^a d’hum 
grande povo. 

4 Eu irei para la comtigo, e eu te trarei 
de la, quando tu de la voltares. Jose tambem 
te cerrera os olhos com as suas maos. 

5 Tendo partido pois Jacob do P090 do 
juramento, seus filhos o levarao com., seus 
meninos, e suas mulheres, nos carros que 
Farao tinha mandado para trazerem o velho, 

6 Com tudo 0 que elle possuia na terra de 
Canaan: e chegou ao Egypto com toda a 
sua gerapao, 

7 Seus filhos, seus netos, suas filhas, e 
tudo o que delle procedia. 

8 Ora eis-aqui os nomes dos filhos d’Israel, 
que entrarao no Egypto, quando elle. para la 
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foi com a sua descendencia. Seu filho pri- 
mogenito era Ruben. 

9 Os filhos de Ruben erao Henoch, Fallu, 
Hesron, e Carmi. 

10 Os filhos de Simeao erao Jamuel, Ja- 
mim, Abod, Jaquin Sohar, e Saul, filho 
d’huma mulher Cananea. 

11 Os filhos de Levi erao Gerson, Caath, 
e Merari. 

12 Filhos de Juda erao Her, Onan, Sela, 
Fares, e Zara. Her, e Onan morrerao na 
terra de Canaan. A Fares nascerao Hesron, 
e Hamul. 

13 Os filhos d’lssacar erao Thola, Fua, 
Job, e Semron. 

14 Os filhos de Zabulon erao Sared, Elon, 
e Jahelel. 

15 Estes sao os filhos de Lia, que elle 
teve em Mesopotamia na Syria com Dina 
sua filha. Os seus filhos, e as suas filhas 
erao por todos trinta e tres. 

16 Os filhos de Gad erao Seffion, Ilaggi, 
Suni, Esebon, Heri, Arodi, e Areli. 

17 Os filhos d’Aser erao Jamne, Jesua, 
Jessui, Reria, e Sara irma delles. Os filhos 
de Beria erao Heber, e Melquiel. 

18 Estes sao os filhos de Zelfa, a qual 
Labao tinha dado a sua filha Lia, que erao 
tambem filhos de Jacob, e que faziao dezeseis 
pessoas. 

19 Os filhos de Raquel, mulher de Jacob, 
erao Jose, e Benjamim, 

20 Jose estando no Egypto teve dons 
filhos de sua mulher Aseneth, filha de Putifar, 
Sacerdote d’Heliopole, os quaes se chamavao 
Manasses, e Efraim. 

21 Os filhos de Benjamim erao Bela, 
Beccor, Asbel, Gera, Naaman, Equi, Ros, 
Moffim, Offim, e Ared. 

22 Estes sao os filhos, que Jacob teve de 
Raquel, que sao por todos quatorze. 

23 Dan nao teve senao hum filho, que se 
chamou Husim. 

24 Os filhos de Neftali erao Jasiel, Guni, 
Jeser, e Sallem. 

25 Estes sao os filhos de Bala, a qual 
Labao tinha dado a sua filha Raquel, que 
erao tambem filhos de Jacob, e que faziao 
por todos sete pessoas. 

26 Todos, os que vierao para o Egypto 
com Jacob, e que tinhao procedido delle, 
nao contando as mulheres de seus filhos, erao 
por todos sessenta e seis. 

27 Os filhos, que tinhao nascido a Jose 
no Egypto, erao dous. Todas as pessoas da 
casa de Jacob, que vierao para o Egypto, 
faziao o numero de setenta. 

28 Ora Jacob enviou adiante de si Juda a 
Jose, para lhe dar parte da sua vinda, e para 
que Jose viesse avistar-se com elle em Ges- 
sen. 

29 Quando Jacob la chegou, mandou Jose 
metter os cavallos no seu coche, e veio a 
encontrar-se com seu pai no mesmo lugar; e 
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vendo-o, se lanfou ao seu pescoco, e o abra- 
cou chorando. 

30 Disse Jacob a Jose : Agora morrerei 
eu alegre, pois que vi o teu rosto, e te deixo 
sobre vivendo-me. 

31 Jose disse a seus irmaos, e a toda a 
casa de seu pai: Eu vou dizer a Farao, que 
meus irmaos, e todos os da casa de meu pai, 
gao vindos a mim da terra de Canaan. 

32 Que elles sao buns pastores de ovelhas, 
que se occupao em apascentar gados; e que 
elles trouxerao comsigo as suas ovelhas, os 
seus bois, e tudo o que podiao ter. 

33 E quando Farao vos chamar, e vos 
perguntar: Que occupaf ao he a vossa ? 

34 Vos lhe respondereis : Os teus servos 
sao huns pastores des da sua infancia ate o 
presente, e nossos pais o tem sido sempre 
como nos. Assim he que vos haveis de 
dizer, para poderdes morar na terra de 
Gessen : porque os Egypcios detestao todos 
os pastores d’ovelhas. 

CAPITULO XLVII. 
Chegada de Jacob, e da sua familia ao Egypto. 

Farab lhe da, a terra de Gessen. Doenga 
de Jacob. 

'T’ENDO ido pois Josd a presen^a de 
Farao, lhe disse: Meu pai, e meus 

irmaos sao vindos da terra de Canaan com 
as suas ovelhas, seus rebanhos, e tudo o que 
possuem; e ei-los ahi estao na terra de 
Gessen. 

2 Appresentou • tambem ao Rei sinco de 
seus irmaos. 

3 Os quaes tendo-lhes o Rei perguntado : 
Que he o em que vos vos occupais ? Elles 
lhe responderao : Os teus servos sao pastores 
d’ovelhas, como o forao nossos pais. 

4 Nos viemos passar algum tempo nas 
tuas terras, por ser no paiz de Canaan tao 
grande a fome, que nao ha nelle herva para 
os gados de teus servos: e nos te suppli- 
camos, que leves a bem que os teus servos 
habitem na teira de Gessen. 

5 Disse pois o Rei a Jose: Teu pai, e 
teus irmaos vierao ter comtigo. 

6 Tu tens a tua vista a terra do Egypto; 
faze-os habitar no melhor lugar, e entrega- 
lhes a terra de Gessen. E se tu sabes que 
ha entrelles homens capazes, da-lhes a inten- 
dencia dos meus rebanhos. 

7 Depois disto introduzio Jose seu pai ao 
Rei, e appresentou-lho. Jacob saudou a 
Farao, e lhe significou quanto lhe desejava 
toda a sorte de prosperidades. 

8 Tendo-lhe perguntado o Rei, que annos 
tinha de idade ? 

9 Jacob lhe respondeo : Ha cento e trinta 
annos que ando feito peregrino : e este pe- 
queno numero de annos, que nao chega a 
igualar o dos annos de meus pais, tem sido 
aeompanhado de muitos trabalhos. 

10 E depois de ter significado que dese¬ 

java toda a sorte de felicidades ao Rei, sahio 
para fora. 

11 Jose em consequencia do mandado de 
Farao, metteo a seu pai, e a seus irmaos de 
posse do paiz Ramesses, o mais fertil do 
Egypto. 

12 E elle os sustentava com toda a casa 
de seu pai, dando a cada hum o que havia 
mister para viver. 

13 Porque em todo o Mundo faltavapao, 
e a fome affiigia toda a terra; mas princi- 
palmente o Egypto, e o paiz de Canaan. 

14 Jose ajuntando todo o dinheiro, que 
tinha recebido dos Egypcios, e dos Cananeos 
pelo trigo, que lhes vendera, todo o metteo no 
Real Erario. 

15 E como nao restasse mais dinheiro a 
pessoa alguma para comprar trigo, todo o 
povo do Egypto veio ter com Jose, dizendo- 
lhe: Da-nos pao: porque nos deixas tu 
morrer, por falta de dinheiro ? 

16 Jose lhes respondeo : Se vos nao tendes 
dinheiro, trazei os vossos gados, e eu vos 
darei trigo por troca. 

17 Elles pois lhe trouxerao os seus gados; 
e Jose lhes deo trigo pelo preco dos seus 
cavallos, das suas ovelhas, dos seus bois, dos 
seus jumentos; e os sustentou aquelle anno 
pela troca dos gados. 

18 Tornarao elles a vir o outro anno, e 
lhe disserao : Nos nao te occultaremos, meu 
Senhor, que por nos ter faltado o dinheiro, 
nos faltarao tambem os gados; e tu nao 
ignoras que, excepto os nossos corpos, e as 
nossas terras, nao temos mais nada. 

19 Porque havemos nos logo de morrer a 
vista de teus olhos? Nos nos damos a ti com 
as nossas terras: compra-nos para escravos 
do Rei, e da-nos que semear; para que nao 
succeda que a terra se torne em charneca, 
por tu deixares perecer os que a podiao cul- 
tivar. 

20 Assim comprou Jose todas as terras do 
Egypto, vendendo cada hum tudo o que pos- 
suia, por causa da extremidade da fome. E 
desta sorte adquirio elle para Farao todo o 
Egypto, 

21 Com todos os povos, des de huma 
extremidade do Reino ate a outra ; 

22 Excepto somente as terras dos Sa- 
cerdotes, que lhes tinhao sido dadas pelo 
Rei: porque a estes se dava certa quanti- 
dade de trigo dos celleiros publicos; e por 
isso nao forao obrigados a vender as suas 
terras. 

23 Depois disto disse Jose ao povo : Vos 
vedes que vos, e as vossas terras sois de 
Farao: eu quero pois dar-vos de que se- 
meardes, e vos semeai os vossos campos, 

24 Para poderdes colher grao. Vos dareis 
delle a quinta parte ao Rei, e eu vos deixarei 
as outras quatro para semeardes, e para 
sustentardes as vossas familias, e os vossos 
filhos. 
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25 Elies lhe responderao: A nossa salva- 
pao esta nas tuas maos : olhe somente nosso 
Senhor para nos com ollios de commiserapao, 
e nos serviremos alegres ao Rei. 

26 Des daquelle tempo ate o dia d’hoje 
se paga em todo o Egypto ao Rei a quinta 
parte; e isto como que passou em Lei, ex- 
cepto a terra dos Sacerdotes, que ficou izenta 
desta sujeipao. 

27 Habitou pois Israel no Egypto, isto 
he, na terra de Gessen, de que elle gozava 
como propria ; e onde a sua familia cresceo, 
e se multiplicou extraordinariamente. 

28 Viveo nella dezesete annos, e todo o 
tempo da sua vida forao cento e quarenta e 
sete annos. 

29 Como elle visse que se vinha chegando 
o dia da sua morte, chamou a seu filho Jose, 
e lhe disse : Se eu achei grapa diante de ti, 
poe a tua mao por baixo da minha coxa; e 
faze-me o favor de me prometteres com 
verdade, que me nao has de sepultar no 

Egypto; 
30 Mas que eu hei de descanpar com meus 

pais, e que tu me has de transportar desta 
terra, e me has de repor no jazigo de meus 
antepassados. Jose lhe respondeo : Eu farei 
o que tu me mandaste. 

31 Pois jura-mo, disse Jacob. E ao tem¬ 
po que Jose lhe jurava, adorou Israel a Deos, 
voltado para a cabeceira do leito. 

CAPITULO XLVIII. 
Abengoa Jacob a Manasses, e a Efraim. 

Deixa a Jose o campo, que estava perto de 
Siquem. 

ASSADAS assim estas cousas, vierao di- 
zer a Jose, que seu pai estava doente. 

Entao tomando comsigo a seus dous filhos 
Manasses, e Efraim, partio a vel-lo. 

2 Disserao pois a Jacob : Eis-ahi te vem 
visitar teu filho Jose. Jacob recobrando for¬ 
mas, se assentou no seu leito. 

3 E tendo entrado Jose, lhe disse: O 
Deos Omnipotente me appareceo em Luza, 
que he na terra de Canaan; e depois de me 
abenpoar, me disse: 

4 Eu te farei crescer, e te multiplicarei; e 
eu te farei cabepa d’huma multidao de povos; 
e te darei esta terra a ti, e a tua descenden- 
cia depois de ti, para que vos a possuais para 
sempre, 

5 Os teus dous filhos pois Manasses, e 
Efraim, que te nascerao no Egypto, antes 
que eu viesse para ti, serao meus, e serao 
postos no numero dos meus filhos, como Ru¬ 
ben, e Simeao. 

6 Mas os outros, que tu tiveres depois 
destes, serao teus, e terao o nome de seus 
irmaos nas terras, que possuirem. 

7 Porque quando eu voltava de Mesopo¬ 
tamia, perdi eu a Raquel, que morreo na 
terra de Canaan, vindo pelo caminho. Era 
entao primavera, e eu me achava a entrada 
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d’Efrata, e a enterrei no caminho d’Efrata, 
que tambem se chama Belem. 

8 Ao mesmo tempo vendo Jacob os fi¬ 
lhos de Jose, perguntou-lhe: Quem sao 
estes ? 

9 Josd lhe respondeo : Sao os meus fi¬ 
lhos, que Deos me deo neste paiz. Faze-os 
chegar a mim, disse Jacob, para que eu os 
abencoe. 

10 (Porque os olhos d’Israel se tinhao 
escurecido, por causa da sua grande velhice, 
e nao podia ver bem :) Tendo-os feito pois 
chegar a elle, elle os abrapou, e os beijou. 

11 E disse a seu filho: Deos me deo o 
gosto de te ver ; e a este ajuntou ainda o 
outro de ver os teus filhos. 

12 Jose tendo-os tirado d’entre os brapos 
do pai, adorou, prostrando-se por terra. 

13 E tendo posto a Efraim a sua direita, 
isto he, a esquerda d’Israel; e a Manasses a 
sua esquerda, isto he, a direita de seu pai, 
os chegou ambos a Jacob. 

14 O qual estendendo a sua mao direita, 
a poz sobre a cabepa de Efraim, que era o 
mais mopo; e poz a sua mao esquerda sobre 
a cabepa de Manasses, que era o mais velho, 
trocando assim as maos. 

15 E abenpoando aos filhos de Jose, dis¬ 
se : O Deos, em cuja presenpa andarao 
meus pais Abrahao, e Isaac; o Deos, que 
me sustentou des da minha mocidade, ate 
este dia; 

16 O Anjo, que me livrou de todos os 
males, abencoe estes meninos : elles tragao 
o meu nome, e os nomes de meus pais Abra¬ 
hao, e Isaac; e elles se multipliquem cada 
vez mais na terra. 

17 Mas Jose vendo que seu pai tinha 
posto a sua mao direita sobre a cabepa 
d’Efraim, ficou disso sentido; e pegando na 
mao de seu pai, procurava tiralla de sima da 
cabeca d’Efraim, para a por sobre a cabepa 
de Manasses, 

18 Dizendo a seu pai: Nao esta assim 
bem, pai, porque este he o primogenito : poe 
a tua mao diraita em sima da sua cabepa. 

19 Mas Jacob recusando fazel-lo, lhe dis¬ 
se : Eu muito bem o sei, meu filho, eu 
muito bem o sei: este tambem sera cabepa 
de povos, e a sua descendencia se multipli- 
cara: mas seu irmao, que he o mais mopo, 
sera maior do que elle, e a sua posteridade 
se multiplicara nas napoes. 

20 Jacob pois os abenpoou entao, e disse : 
Em ti sera bemdito Israel; e dir-se-ha : Deos 
te faca como fez a Efraim, e a Manasses. 
Assim elle poz Efraim adiante de Manasses. 

21 Depois disse a seu filho Jose : Tuves 
que eu morro: Deos sera comvosco, e elle 
vos tornara a trazer a terra de vossos pais. 

22 Eu te dou de mais que a teus irmaos 
aquella parte da minha fazenda, que eu ga- 
nhei aos Amorrheos, mediante a minha espa- 

e o meu arco. da, 
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CAPITUEO XLIX. 
Ultimas palavras de Jacob. Prediz a coda 

hum de seus filhos o que Ihe ha de aconte- 
cer. Morre em Jim. 

It A Jacob chamou seus filhos, e lhes dis- 
se : Ajuntai-vos todos, para que eu vos 

annuncie o que tem de vos acontecer nos 
ultimos tempos. 

2 Vinde todos juntos, e ouvi, 6 filhos de 
Jacob, ouvi a Israel vosso pai. 

3 Ruben, meu primogenito, tu es toda a 
minha forpa, e a principal causa da minha dor, 
o primeiro nos dons, eo maior no imperio. 

4 Tu te derramaste como agua; nao cres- 
pas : porque tu subsiste ao leito de teu pai, 
e manchaste a sua cama. 

5 Simeao, e Levi, irmaos, instrumentos 
d’huma camecaria cheia d’injustipa. 

6 Nao permitta Deos, que a minha alma 
tenha alguma parte nos seus conselhos, e que 
a minha gloria dependad’eu mecolligar com 
elles: porque elles assinalarao o seu furor, 
matando homens ; e assinalarao a sua von- 
tade, destruindo muralhas. 

7 Maldito o seu furor, porque obstinado; 
e maldita a sua ira, porque inflexivel: eu 
os dividirei em Jacob, e eu os espalharei em 
Israel. 

8 Juda, teus irmaos te louvarao: a tua 
mao subjugara as cervices de teus inimigos: 
os filhos de teu pai te adorarao. 

9 Juda he como hum leao ainda novo. 
Tu te levantaste, meu filho, para roubares a 
prea; e quando descanpavas, estiveste deita- 
do como hum leao, e huma leoa: quem se 
atrevera a despertal-lo ? 

10 Nao se tirara o cetro de Juda, nem o 
Principe, que proceda delle, menos que nao 
venha aquelle, que deve ser enviado. E este 
sera a expectacao das gentes. 

11 Elle atara o seu jumentinho a vinha; 
atara, filho meu, a sua jumenta a videira; 
lavara a sua tunica no vinho, e a sua capa 
no sangue da uva. 

12 Os seus olhos sao mais fermosos do 
que o vinho, e os seus dentes mais brancos 
do que o leite. 

13 Zabulon habitara nas ribeiras do mar, 
e perto do porto dos navios, estendendo-se 
ate Sidodia. 

14 Issacar, como hum asno forte, e duro 
para o trabalho, contem-se dentro dos limites 
da sua repartipao. 

15 E vendo que o descanpo he bom, e 
que a sua terra he excellente, sobmetteo os 
seus hombros ao pezo, e sujeitou-se a pagar 
tributos. 

16 Dan julgara o seu povo, bem como as 
outras Tribus d’lsrael. 

17 Venha a ser Dan como'huma cobra 
no caminho, como huma cerastes na vareda, 
que morde a unha do cavallo, para o que vai 
montado nelle cahir para tras. 

esperarei a salvapao, que 18 Senhor eu 
tu has de enviar. 

19 Gad peleijara armado na frente d’ls- 
rael, e depois tornara a vir coberto das suas 
armas. 

20 O pao d’Aser sera excellente, e os Reis 
acharao nelle as suas delicias. 

21 Nefthali sera como hum veado, que se 
escapule; e derramar-se-ha a grapa sobre as 
suas palavras. 

22 Jose vai sempre crescendo, e vai sem- 
pre augmentando-se : o seu rosto he fermoso, 
e agradavel: e as mocas discorrerao por sima 
do muro. 

23 Mas os que estavao armados de dardos, 
o picarao, e tiverao reixas com elle, e lhe 
cobrarao huma inveja mortal. 

24 O seu arco teve-se no forte ; e as pri- 
soes dos seus brapos, e das suas maos forao 
rotas pela mao do Todo poderoso de Jacob : 
e dalli sahio elle para ser o pastor, e a forpa 
de Israel. 

25 O Deos de teu pai sera a tua ajuda; 
e o Todo poderoso te cumulara das benpaos 
de la de sima do Ceo; das benpaos do 
abysmo das aguas de ca debaixo; das ben¬ 
paos das tetas, e do firat® da madre. 

26 As benpaos, ijjjue teu pai te da, exce- 
dem as que elle recebeo de seus maiores : e 
ellas durarao ate que seja cumprido o Dese- 
jo dos oiteiros eternosf Derramem-se estas 
benpoes sobre a cabepa de Jose, e sobre o 
alto da cabepa daquelle, que he como hum 
Nazareno entre seus irmaos. 

27 Benjamim sera como hum lobo arre- 
batador: elle pella manha devorara a prea, 
e a tarde repartira os despojos. 

28 Estes sao os Cabepas das doze Tribus, 
Assim he que lhes fallou seu pai, e elle aben- 
dipoou a cada hum defies, dando-lhes as ben¬ 
paos, que lhes erao proprias. 

29 Deo-lhes tambem esta ordem, e lhert 
disse : Eu vou unir-me ao meu povo: se- 
pultai-me com meus pais na cova dobrada, 
que esta no campo de Efron Hetheo, 

30 Que olha para Mambre no paiz de 
Canaan, e que Abrahao comprou a Efron 
Hetheo com todo o campo, onde ella esta, 
para ter nella o seu jazigo. 

31 Alii he que sepultarao a Abrahao, e a 
Sara sua mulher: alii he tambem onde foi 
sepultado Isaac com sua mulher Rebecca; e 
alii jaz tambem enterrada Lia, 

32 Acabadas estas ordens, e instrucpoes, 
que deo a seus filhos, ajuntou Jacob os seus 
pes sobre o leito, e morreo, e foi-se unir ao 
seu povo. 

CAPITULO L. 
Exequias de Jacob. Morte de Jose. 

TOSE vendo que seu pai tinha espirado, 
" lanpou-se sobre o seu rosto, e o beijou, 
chorando. 

2 Mandou aos Medicos, que tinha em 
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seu servieo, qug embalsamassem o corpo de! 15 Depois da morte de Jacob tiverao 
seu pai. Imedo os irmaos de Jos£, e disserao huns 

3 E elles executarao a ordem, que Jose para os outros: Podera Jose lembrar-se 
lhes tinha dado: no que se passarao qua- 
renta dias : porque este he o costume, em- 
pregar-se todo este tempo em embalsamar 
os corpos dos mortos. E o Egypto chorou 
a Jacob setenta dias. 

4 Acabadoque foi o tempo do nojo, disse 

agora da injuria, que padeceo, e tornar-nos 
todo o mal, que nos lhe fizemos. 

16 Mandarao elles pois dizer-lhe: Teu 
pai antes de morrer ordenou-nos, 

17 Que da sua parte te dissessemos: Eu 
te conjuro, que te esque^as do crime de teus 

Jose aos Officiaes de Farao: Se eu achei irmaos, e daquella negra maldade, que elles 
grapa diante de vos, rogo-vos, que repre- usarao contra ti. Nos te supplicamos tam- 
senteis ao Rei, bem, que perdoes esta iniquidade aos servos 

5 Que meu pai me disse : Tu ves que eu do Deos de teu pai. Jose tendo ouvido 
morro: promette-me pois com juramento, estas palavras, chorou. 
que me has de sepultar no jazigo, que eu fiz 18 E seus irmaos tendo-o vindo buscar, 
abrir para mim na terra de Canaan. Eu pois se prostrarao diante delle, adorando-o, e lhe 
irei sepultar meu pai, e tornarei logo. 

6 Farao lhe disse : Vai, e sepulta teu pai, 
visto ter-te elle obrigado a isso com jura¬ 
mento. 

7 E quando Jose foi, acompanharao-no 
todos os primeiros Officiaes da casa de Fa¬ 
rao, e todos os Grandes do Egypto, 

8 Com a casa de Jose, e com todos seus 
irmaos, que o seguirao, deixando na terra 

disserao : Nos somos teus servos. 
19 Aos quaes elle respondeo: Nao te- 

nhais medo : Acaso podemos nos resistir a 
vontade Deos? 

20 Vos intentastes fazer-me mal: mas 
Deos trocou este mal em bem, para me ex¬ 
altar a mim, como vos presentemente vedes, 
e para salvar a muitos povos. 

21 Nao temais logo: Eu vos sustentarei 
de Gessen os seus meninos, e todos os seus a vos, e aos vossos filhinhos. E elle os con- 
rebanhos. solou, fallando-lhes com muita brandura, e 

9 Teve tambem Jose na sua comitiva car-,muito carinho. 
ruagens, e cavalleiros; desorte, que se vio nes-1 22 Assistio Jose no Egypto com toda a 
ta funfaohum numeroso concursode pessoas. casa de seu pai, e viveo cem annos. Elle 

10 Depois que chegarao a eira de Atad, vio os filhos d’Efraim ate a terceira geracao. 
a qual esta situada da banda dalem do Jor- Maqnir, filho de Manasses, tambem teve fi- 
dao, celebrarao alii o funeral por sete dias lhos, que ao nascerem forao recebidos sobre 
com grandes prantos, e altos gritos. os joelhos de Jose. 

11 O que tendo visto os habitantes da 
terra de Canaan, disserao: Grande pranto 

23 Ao depois disse Jose a seus irmaos : 
Deos vos ha de visitar depois da minha 

he este dos Egypcios. Por isso se ficou morte, e vos ha de fazer passar desta terra 
chamando aquelle lugar o Pranto do Egypto. para a que elle jurou que havia de dar a 

12 Cumprirao pois os filhos de Jacob o Abrahao, a Isaac, e a Jacob. 
que elle lhes tinha mandado : j 24 Elle pois os obrigou com juramento, 

13 E tendo-o levado a terra de Canaan, dizendo : Deos vos ha de visitar: transpor- 
o sepultarao na caverna dobrada, que Abra-jtai entao os meus ossos comvosco deste lu- 
hao tinha comprado a Efron Hetheo, com gar. 
este campo, que olha para Mambre, para 25 Depois morreo em idade de cento e 
della fazer o seu jazigo. dez annos completos, e o seu corpo, tendo 

14 Tanto que Jose sepultou seu pai, tor- sido embalsamado, foi posto num caixao no 
nou elle a vir para o Egypto com seus Egypto. 
irmaos, e toda a comitiva. 
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EXODO, 

EM HEBRA1CO VEELLE SAMOTH. 

CAPITULO I. 
C'onta dos Israelitas, que vierdo para o 

Egypto. Novo Rei do Egypto, que vexa 
os Israelitas. Parteiras do Egypto galar- 
doadas por Deos, por terem salvudo os me- 
ninos dos Hebreos. 

T^IS-AQUI os nomes dos filhos d’lsrael, 
que vierao para o Egypto com Jacob, e 

que nelle entrarao cada hum com a sua fa- 
milia. 

2 Ruben, Simeao, Levi, Juda, 
3 Issacar, Zabulon, Benjamim, 
4 Dan, Nafthali, Gad, e Aser. 
5 Todos os que tinhao sahido de Jacob 

faziao o numero de setenta pessoas : Jose 
porem estava no Egypto. 

6 Depois da morte de Jose, e da de todos 
seus irmaos, e de toda esta parentela, 

7 Crescerao os filhos d’Israel, e como 
huns renovos se multiplicarao, e feitos em 
extremo fortes, encherao todo o paiz. 

8 Entretanto se levantou no Egypto hum 
novo Rei, que nao conhecia a Jose, 

9 E que disse ao seu Povo: Vos bem 
vedes que o Povo dos filhos d’Israel esta 
muito numeroso, e que he mais forte do que 
nos. 

10 Opprimamo-lo pois com manha, para 
que nao succeda, que elle se multiplique 
ainda mais; e se sobrevier alguma guerra, se 
una com os nossos inimigos; e depois de 
nos vencerem, saiao do Egypto. 

11 Conslituio pois o Rei sobrelles certos 
Intendentes d’Obras, a fim de os affligir com 
carregos: e os Israelitas edificarao a Farad 
as Cidadesdas Tendas, Fithom, e Ramesses. 

12 Mas quanto elle mais os opprimia, 
tanto os Israelitas mais se multiplicavao, e 
cresciao. 

13 Pelo que os Egypcios aborreciao os 
filhos d’Israel, e os affligiao com insultos. 

14 Faziao-lhes amargosa a vida, occu- 
pando-os no penoso trabalho de acarretarem 
cal tray ad a, e tijolo, e constrangendo-os a 
cultivar-lhes seus campos, 

15 Ora o Rei do Egypto fallou as partei¬ 
ras dos Hebreos, das quaes huma se cha- 
mava Seffora, outra Fua, 

16 E lhes deo esta ordem: Quando vds 
partejardes as mulheres dos Hebreos, tanto 

que a crianya nascer, se for macho, matai-a; 
se for femea, deixai-a viver. 

17 Mas as parteiras temerao a Deos, e 
nao fizerao o que o Rei do Egypto lhes 
tinha mandado, antes pelo contrario conser- 
varao os meninos machos ? 

18 O Rei tendo-as mandado vir a sua 
presenya, lhes disse: Que he isto que vos 
quizestes fazer, perdoando aos meninos ma¬ 
chos? 

19 Ellas lhe responderao : As mulheres 
dos Hebreos nao sao como as dos Egypcios : 
porque ellas mesmas se sabem partejar, e 
antes de nos chegarmos parem. 

20 Galardoou Deos pois estas parteiras; 
e o Povo foi crescendo, e fortificando-se ex- 
traordinariamente. 

21 E porque as parteiras temferao a Deos, 
elle lhes estabeleceo as suas casas. 

22 Entao poz Farad a todo o Povo este 
preceito: Lanyai no rio todo o que nascer 
macho, e nao reserveis senao as femeas. 

CAPITULO II. 
Nascimento, e educuqao de Moyses. Ser- 

viqos, que faz a seus irmaos. Sua fugida 
para Madian. Seu casarnento com Seffora. 
Clamor dos Israelitas ao Senhor. 

A LGUM tempo depois hum homem da 
-t*- familia de Levi casou com huma mu- 
lher da sua Tribu. 

2 Esta mulher concebeo, e pario hum fi- 
lho; e vendo que o menino era de bello pare- 
cer, teve-o escondido tres mezes. 

3 Como porem nao podesse por mais 
tempo ter esta cousa encoberta, tomou hum 
cestinhode junco; barrou-o de bitume, e de 
pez ; metteo nelle o menino; e expol-lo nuns 
canaveaes, que estavao na ribanceira do rio; 

4 Ficando huma irma do menino a ob- 
servar de longe o que depois succedia. 

5 Neste tempo veio a filha do Rei a ba- 
nhar-se no rio, acompanhada das suas Damas, 
que caminhavao ao longo da borda d’agua. 
E como desse com os olhos no cestinho entre 
as canas, mandou a huma dellas que lho 
trouxesse. 

6 Trazido que foi, abrio-o, e achou dentro 
hum menino chorando. Do que compade- 
cida disse : Este he algum dos meninos dos 
Hebreos. 

7 Entao chegando-se a irma do menino^ 
47 



EXODO III. 

disse para a Princeza: He Vossa Alteza ser- 
vida, que eu va buscar alguma mulher dos 
Hebreos, que crie este menino? 

8 Disse-lhe ella: Vai. Partio pois a mo- 
pa, e fez que viesse sua mai. 

9 A filha de Farao lhe fallou, e disse: 
Toma este menino, e cria-mo, que eu te pa- 
garei este trabalho. Tomou a mai o me¬ 
nino, criou-o, e depois de grande tornou-o a 
dar a filha de Farao, 

10 A qual o adoptou por seu filho, e lhe 
poz o nome de Moyses, dizendo : Porque 
eu o tirei da agua. 

11 Neste tempo, sendo Moyses ja homem, 
foi elle ver seus irmaos. Observou a afflic- 
cao, em que elles estavao, e vio que hum 
Hebreo, como elle, era ultrajado por hum 
Egyptano. 

12 Entao olhando para todas as partes, e 
vendo que nao estava por alii ninguem, ma- 
tou ao Egyptano, e o escondeo na area. 

13 Ao outro dia achou dous Hebreos bu- 
lhando, e disse ao que fazia o ultraje : Porque 
das tu em teu irmao ? 

14 Respondeo elle : Quern te constituio 
a ti nosso Principe, e nosso Juiz? Acaso 
queres-me tu matar, como mataste ao Egyp¬ 
tano ? Teve Moyses medo, e disse : como se 
descobrio isto? 

15 Farao tendo noticia do caso, procurava 
matar a Moyses ; mas este fugindo de diante 
delle, se retirou para a terra de Madian, e se 
assentou junto a hum pop o. 

16 Ora em Madian havia hum Sacerdote, 
que tinha sete filhas, as quaes tendo vindo a 
tirar agua, depois de terem enchido os canos, 
queriao dar de beber aos rebanhos de seu 
pai. 

17 Mas huns pastores, que sobrevierao, as 
lanparao para fora. Entao Moyses levantan- 
<Io-se, e pondo-se em defensa das mop as, 
deo de beber as suas ovelhas. 

18 Quando ellas voltarao para casa de 
Raguel seu pai, disse-lhes este : Porque vies- 
tes vos mais cedo do costumado? 

19 Ellas lhe responderao : Hum Egypcio 
nos livrou da violenciados pastores : e alem 
disto tirou agua comnosco, e deo de beber 
as ovelhas. 

20 Onde esta elle? disse o pai. Porque 
deixastes vos ir esse homem ? Chamai-o, 
para que coma. 

21 Jurou pois Moyses que ficaria com 
elle. E depois casou com sua filha Seffora. 

22 E ella lhe pario hum filho, a quem 
elle poz o nome de Gersao, dizendo : Eu fui 
viandante numa terra estrangeira. Pario ella 
ainda outro filho, e elle o chamou Eliezer, 
dizendo: O Deos de meu pai, que he o meu 
soccorro, me livrou da mao de Farao. 

23 Muito tempo depois morreo o Rei do 
Egypto: e os filhos de Israel gemendo de- 
baixo do pezo das obras, que os opprimia, 
clamfirao: e o clamor, que o exeesso dos 
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seus trabalhos lhes fazia levantar, chegou a 
Deos. 

24 Ouvio elle os seus gemidos, e lembrou- 
se do pacto, que tinha feito com Abrahao, 
Isaac, e Jacob. 

25 E o Senhor olhou para os filhos d’ls- 
rael, e elle os conheceo. 

CAPITULO III. 
Apparece Deos a Moyses. Envia-o ao Egyp¬ 

to para tirar de la os Hebreos. Declara- 
Ihe qual he o nome, debaixo do qual quer 
elle ser conhecido. 

"C'NTRETANTO Moyses apascentava as 
ovelhas de Jethro, seu sogro, que era 

Sacerdote em Madian. E hum dia que elle 
tinha levado o gado para o interior do deserto, 
veio ao monte de Deos Iloreb. 

2 E o Senhor lhe appareceo numa cham- 
ma de fogo, que sahia do meio d’huma 
parpa: e Moyses via que a carpa ardia sem 
se consumir. 

3 Disse pois Moyses : He necessario que 
eu va reconhecer esta grande maravilha, que 
estou vendo, e porque causa se nao consome 
a parca. 

4 Mas o Senhor vendo-o vir a examinar 
o que via, chamou-o do meio da parpa, e lhe 
disse: Moyses, Moyses. Elle lhe respon¬ 
deo : Aqui estou. 

5 E Deos continuou a dizer: Nao te che- 
gues para ca: tira os papatos de teus pes, 
porque este lugar, em que estas, he huma 
terra santa. 

6 E disse mais : Eu sou o Deos de teu 
pai, o Deos d’Abrahao, o Deos d’lsaac, o 
Deos de Jacob. Moyses cobrio o seu rosto, 
porque nao ousava olhar para Deos. 

7 E o Senhor lhe disse : Eu vi a affliepao 
do meu Povo no Egypto : ouvi o clamor, 
que elle levanta, por causa da crueza da- 
quelles, que tem a intendencia das obras. 

8 E sabendo qual he a sua dor, desci 
para o livrar das maos dos Egypcios, e para 
o fazer passar desta terra para outra terra 
boa, e espaposa ; para huma terra, onde cor- 
rem arroios de leite, e de mel; para o paiz 
dos Cananeos, dos Hetheos, dos Amorrheos, 
dos Ferezeos, dos Heveos, e dos Jebuseos. 

9 O clamor pois dos filhos d’lsrael chegou 
a mim : eu vi a sua affliepao, e de que modo 
elles sao opprimidos pelos Egypcios. 

10 Mas vem tu, e eu te enviarei a Farao, 
para fazeres sahir do Egypto os filhos d’Israel, 
meu Povo. 

11 Disse Moyses a Deos : Quem sou eu, 
que va a Farao, e fapa sahir do Egypto os 
filhos d’lsrael ? 

12 Deos lhe respondeo: Eu serei comti- 
go : e eis-aqui o sinal, que te dou, para tu 
conheceres que eu fui o que te mandei. De¬ 
pois que tu tiveres tirado o meu Povo do 
Egypto, tu offereceras a Deos hum saorificio 
em sima deste monte. 
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13 Moyses disse a Deos : Visto isto irei 
eu ter com os filhos d’Israel, e lhes direi: 
O Deos de vossos pais me enviou a vos. 
Mas se elles me disserem : Que nome he o 
seu ? que lhes hei eu de responder i 

14 Disse Deos a Moyses: Eu sou aquel- 
le, que he. Eis-aqui, proseguio elle, o que 
tu has de dizer aos filhos d’Israel: Aquelle, 
que he, me enviou a vos. 

15 Mais disse Deos ainda a Moyses : 
Diras aos filhos d’Israel: O Senhor Deos de 
vossos pais, o Deos d’Abrahao, o Deos 
d’Isaac, o Deos de Jacob me enviou a vos. 
Este sera o meu nome por toda a eterni- 
dade, e debaixo deste nome he que eu serei 
lembrado no decurso de todas as geracoes. 

16 Vai pois, ajunta os Anciaos de Israel, 
e dize-lhes : O Senhor Deos de vossos pais 
me appareceo. O Deos de Abrahao, o Deos 
d’Isaac, o Deos de Jacob me disse : Eu vim 
visitar-vos, e eu vi tudo o que vos tem succ¬ 
eed ido no Egypto; 

17 E eu resolvi tirar-vos da oppressao dos 
Egypcios, e fazer-vos passar para o paiz dos 
Cananeos, dos Hetheos, dos Amorrheos, dos 
Ferezeos, dos Heveos, dos Jebuseos; para 
huma terra, onde correm arroios de leite, e 
de mel. 

18 Elles ouvirad a tua voz, e tu com os 
Anciaos d’Israel iras ao Rei do Egypto, e lhe 
diras : O Senhor Deos dos Hebreos nos cha- 
mou. Por isso somos obrigados a fazer 
huma caminhada de tres dias ao deserto, 
para la sacrificarmos ao Senhor nosso Deos. 

19 Mas eu sei que o Rei do Egypto vos 
nao ha de deixar ir, se elle nao for tocado 
d’huma mao forte. 

20 Eu pois estenderei a minha mao, e 
ferirei o Egypto com toda a sorte de prodi- 
gios, que obrarei no meio delies; e depois 
disto elle vos largara. 

21 Eu farei que este Povo ache grapa no 
espirito dos Egypcios ; e quando vos sahir- 
des, nao sera com as maos vasias. 

22 Mas cada mulher pedira a sua vizinha, 
e a sua hospeda vasos d’ouro, e de prata, e 
vestidos. Com elles vestireis vos vossos fi¬ 
lhos, e vossas filhas, e assim deixareis despo- 
jados os Egypcios. 

CAPITULO IV. 
Milagres, que Deos faz a favor de Moyses. 

Toma Moyses para o Egypto. Circum- 
cisao de seufilho. Arao se lhe ajunta. 

"TV/TOYSES respondeo a Deos : Elles me 
nao darao credito ,nem ouvirao a minha 

voz, mas dirao : O Senhor nao te appareceo. 
2 Disse-lhe pois Deos : Que he o que tu 

tens na tua mao ? Huma vara, lhe respondeo 
elle. 

3 Continuou o Senhor : Deita-a em terra. 
Moyses a deitou, e ella se converteo em ser- 
pente, de sorte que Moysds fugio. 

4 Disse-lhe mais o Senhor: Estende a tua 
[Port.] 

mao, e pega-lhe pela cauda. Estendeo elle 
a mao, e pegou-lhe, e no mesmo ponto se 
converteo ella em vara. 

5 Isto he, accrescentou o Senhor, para 
que elles creiao que te appareceo o Senhor 
Deos de teus pais, o Deos d’Abrahao, o 
Deos d’Isaac, e o Deos de Jacob. 

6 Ainda mais lhe disse o Senhor: Mette 
a tua mao no teu seio. E tendo-a mettido 
no seu seio,tirou-a cheia d’huma lepra bran- 
ca, como a neve. 

7 Toma a metter, disse o Senhor, a tua 
mao no teu seio. Tornou-a elle a metter, e 
tirou-a toda semelhante ao mais do seu corpo. 

8 Se elles te nao crerem, disse o Senhor, 
e se nao ouvirem a voz do primeiro milagre, 
ouvirao a do segundo. 

9 Se ainda a estes dous milagres nao cre¬ 
rem, e nao ouvirem a tua voz, toma huma 
pouca d’agua do rio, e derrama-a sobre a 
terra: e tudo o que tirares do rio se conver- 
tera em sangue. 

10 Entao disse Moysds ao Senhor : Se¬ 
nhor, pepo-te que attendas que eu nunca 
tive facilidade de fallar ; e que depois que tu 
me comepaste a fallar, ainda eu tenho a lin¬ 
gua mais embaracada, e mais tarda. 

110 Senhor lhe respondeo : Quem fez a 
boca do homem? Quem formou o mudo, e 
o surdo, o que ve, e o que he cego ? Nao 
fui eu ? 

12 Vai pois, e eu serei na tua boca, e te 
ensinarei o que has de fallar. 

13 Rogo-te, Senhor, replicou Moyses, que 
envies aquelle, que deves enviar. 

14 Irou-se o Senhor contra Moyses, e 
disse-lhe : Eu sei que Arao teu irmao, filho 
de Levi, he eloquente: elle te sahira ao en- 
contro; e quando te vir, alegrar-se-ha no seu 
corapao. 

15 Falla-lhe, e poe as minhas palavras na 
sua boca: eu serei na tua boca, e na delle : 
e eu vos mostrarei o que deveis fazer. 

16 Elle fallara por ti ao Povo, e sera a tua 
boca: e tu dirigil-lo-has em tudo aquillo, 
que diz respeito a Deos. 

17 Toma tambem na tua mao esta vara, 
que sera o instrumento, com que tu faras 
todas estas maravilhas. 

18 Partio pois dalli Moysds, e voltou para 
casa de Jethro, seu sogro, e disse-lhe : Eu 
torno outra vez para meus irmaos ao Egypto, 
a ver se elles ainda sao vivos. Jethro lhe 
disse : Vai em paz. 

19 Ora o Senhor disse a Moysds, quando 
ainda estava em Madian: Vai, toma para o 
Egypto: porque sao mortos todos aquelles, 
que te queriao tirar a vida. 

20 Moyses pois tomou sua mulher, e seus 
filhos, montou-os em sima d’hum jumento, 
e tornou para o Egypto, levando na sua 
mao a vara de Deos. 

21 E quando elle hia no caminho para o 
Egypto, o Senhor lhe disse: Ve que *nfio 
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faltes a fazer diantede Farao todos os prodi- 
gios, que eu te dei poder de obrar. Eu endure- 
cerei o seu corapao, e elle nao querera deixar 
sahir o Povo. 

22 Tu pois lhe fallaras desta sorte : Eis- 
aqui o que diz o Senhor : Israel he meu filho 
primogenito. 

23 Eu teordenei, que deixasses sahir meu 
filho, para que elle me sirva; e tu nao qui- 
zeste deixal-lo-sahir. Pois sabe que tambem 
eu matarei teu filho primogenito. 

24 Quando Moyses hia no caminho, o 
Senhor se lhe fez encontradico numa estala- 
gem, e queria matal-lo. 

25 Mas Seffora tomando sem demora hu- 
ma pedra muito aguda, circumcidou com 
ella o prepucio de seu filho; e tocando os 
pes de Moyses, disse: Tu es para mim hum 
esposo de sangues. 

26 Entao deixou o Senhor a Moyses, de- 
pois de Seffora lhe ter dito por causa da cir- 
cumcisao : Tu es para mim hum esposo de 
sangues. 

27 Entretanto disse o Senhor a Arao: 
Vai encontrar-te com Moyses no deserto. 
Partio Arao a encontrar-se com elle no 
monte de Deos, e o beijou. 

28 Entao contou Moyses a Arao todas 
as palavras, com que o Senhor o tinha en- 
viado, e os prodigios, que lhe mandara que 
fizesse. 

29 E tendo chegado ambosjuntos, congre- 
garao todos os Anciaos dos filhos d’lsrael. 

30 E Arao expoz todas as palavras, que o 
Senhor tinha dito a Moyses, e fez milagres 
diante do Povo: 

31 Pelo que o Povo lhes deo credito. E 
elles conhecerao bem que o Senhor tinha 
visitado os filhos d’lsrael, e tinha olhado 
para a sua afflicpao : e prostrados por terra 
o adorarao. 

CAPITULO V. 
Moyses, e Arao se presentao diante de Farao. 

Fste opprime de novos trabalhos aos Israe- 
litas. Queixas dos Israelitas contra Moy¬ 
ses, e Arao. 

ASSADO isto, Moyses, e Arao forao ter 
com Farao, e lhe disserao: Eis-aqui o que 

diz o Senhor Deos d’lsrael: Deixa ir o meu 
Povo, para que elle mesacrifique no deserto. 

2 Mas Farao respondeo : Quern he o Se¬ 
nhor, para eu estar obrigado a ouvir a sua 
voz, e a deixar sahir Israel? Eu nao co- 
nhepo esse Senhor, e nao deixarei sahir Israel. 

3 Proseguirao elles, e lhe disserao: O 
Deos dos Hebreos nos ordenou, que fosse- 
mos caminho de tres jornadas ao deserto a 
sacrificar ao Senhor nosso Deos, para que nao 
succeda sermos feridos dapeste, ou daespada. 

4 O Rei do Egypto lhes respondeo: Moy¬ 
ses, e Arao, porque retrains vos o Povo das 
suas obras ? Ide ao vosso trabalho. 

5 Disse mais Farao: Este Povo tem-se 
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multiplicado muito : Vos bem vedes que a 
turba cada vez he maior. Que sera, se vos 
a alliviardes qualquer cousa do seu trabalho ? 

6 Naquelle dia pois deo o Rei estaordem 
aos Intendentes das obras, e aos Exactores 
do Povo, e lhes disse : 

7 Nao torneis a dar palha, como antes, a 
este Povo para fazer tijolo : mas sejao elles 
mesmos os que a vao buscar. 

8 E nao deixeis de os executar pela mes- 
ma quantidade de tijolo, que elles davao 
antes, sem lhes diminuir nada. Porque elles 
nao tem que fazer, e por isso gritao, dizendo : 
Vamos sacrificar ao nosso Deos. 

9 Carregai-os de trabalho; e elles que 
ponhao para alii tudo o que se lhes pedir, 
para que nao dem ouvidos a palavras men- 
tirosas. 

10 Entao forao os Intendentes das Obras, 
e os Exactores do Povo, e disserao : Eis- 
aqui a ordem de Farao : Eu nao vos tomo a 
dar palha. 

11 Ide vos mesmos buscal-la onde quer 
que for, e ainda assim eu nao diminuirei 
nada das vossas obras. 

12 Espalhou-se pois o Povo por todo o 
Egypto a ajuntar palha. 

13 E os que tinhao a intendencia das 
obras instavao com elles, dizendo : Dai to- 
dos os dias a mesma quantidade de tijolo, 
que costumaveis dar, quando se vos punha 
prompta a palha. 

14 Aquelles pois d’entre os Hebreos, que 
estavao encarregados das obras dos filhos 
d’lsrael, forao apoutados pelos Exactores de 
Farao, e estes lhes diziao : Porque nao destes 
vos nem hontem, nem hoje a mesma quanti¬ 
dade de tijolo, que daveis antes ? 

15 Entao estes Hebreos, que estavao en¬ 
carregados de fazer trabalhar os filhos d’Is¬ 
rael, vierao ter com Farao, e lhe disserao: 
Porque maltratas tu assim os teus servos ? 

16 A nos ja se nos nao dfi a palha, e ainda 
assim manda-se que demos o mesmo numero 
de tijolo, que antes. Eis-aqui somos nos 
apoutados, nos, que somos teus servos, e in- 
justamente he atormentado o teu Povo. 

17 Farao lhes respondeo: Vosestais ocio- 
sos, e isto he o que vos faz dizer: Vamos 
sacrificar ao Senhor. 

18 Ide pois, e trabalhai: nao se vos ha de 
dar palha, e vos cada dia haveis de por 
prompta a mesma quantidade do tijolo. 

19 Assim os que d’entre os Hebreos esta¬ 
vao incumbidos das obras dos filhos d’lsrael, 
se virao postos na maior extremidade, por 
causa de que se lhes nao queria diminuir 
nada do numero do tijolo, que haviao de dar 
cada dia. 

20 E vindo ter com Moyses, e Arao, que 
estavao perto dalli esperando, que elles sa- 
hissem da presenpa de Farao, lhes disserao : 

21 O Senhor veja, e elle julgue entre nos, 
e vos : porque vos nos pozestes em mao 
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cheiro diante de Farao, e diante de seus ser¬ 
vos; e vos lhe mettestes a espada na mao 
para nos matar, 

22' Moyses tornando-se a voltar para o 
Senhor, lhe disse : Senlior, porque affligiste 
tu este Povo ? porque me enviaste ? 

23 Pois des de que eu me presentei diante 
de Farad, para llie fallar em teu nome, elle 
alormentou o teu Povo, e tu nao o livraste. 

CAPITULO VI. 
Toma Deos a assegurar Moyses, e consola os 

Israelitas. Genealogia de Levi. 

SENHOR disse a Moyses: Agora veras 
tu o que eu vou a fazer a Farad : por¬ 

que eu o constrangerei com a for£a da minha 
mao a deixar ir os Israelitas; e minha mao 
poderosa o obrigara a ser elle mesmo quern 
os faca sahir. 

2 Continou o Senhor a fallar a Moyses, 
dizendo-lhe: Eu sou o Senhor, 

3 Que appareci a Abrahao, Isaac, e Jacob, 
como o Deos Todo poderoso : mas eu nao 
lhes declarei o meu nome Adonai. 

4 Eu fiz pacto com elles de lhes dar a 
terra de Canaan, terra, em que elles morarao 
como viandantes, e forasteiros. 

5 Agora ouvi eu os gemidos dos filhos 
d’Israel; vi os trabalhos, com que os Egyp- 
cios os opprimem; e lembrei-me do meu 
pacto. 

6 Por isso dize tu aos filhos de Israel: Eu 
sou o Senhor, que vos hei de tirar da prisao 
dos Egypcios ; que vos hei de livrar da ser- 
vidao, e que vos hei de resgatar na forpa do 
meu brapo, 6 na severidade dos meus juizos. 

7 Eu vos tomarei por meu Povo, e serei o 
vosso Deos : e vos sabereis que eu sou o 
Senhor vosso Deos, depois que eu vos tiver 
tirado da prisao dos Egypcios; 

8 E depois que vos tiver introduzido na 
terra, que eu jurei dar a Abrahao, Isaac, e 
Jacob, porque eu vo-la darei, e vos metterei 
de posse della, eu o Senhor. 

9 Referio logo Moyses tudo isto aos filhos 
d’Israel: mas elles nao lhe derao credito, 
por causa da sua extrema afHicpao, e do ex- 
cesso dos trabalhos, de que elles se aehavao 
carregados. 

10 Depois fallou o Senhor a Moyses, e 
lhe disse : 

11 Vai ter com Farad, Rei do Egypto, e 
falla-lhe, que deixe sahir os filhos d’Israel da 
sua terra. 

12 Moyses respondeo ao Senhor: Tubem 
ves que os filhos d’Israel me nao ouvirao : 
como logo me ouvira Farao, principalmente 
sendo eu, como sou, incircumcidado dos la- 
bios? 

13 E isto lie o que o Senhor disse a Moy¬ 
ses e a Arao, quando lhes deo ordem que 
fossem ter com os filhos de Israel, e com 
Farad, Rei do Egypto, para fazerem sahir 
do Egypto os filhos d’Israel. 

VI. VII. 

14 Eis-aqui os nomes dos Principes das 
Casas, segundo a ordem das suas familias. 
Filhos de Ruben, primogenito d’Israel, forao 
Effron, e Carrni. Estas sao as familias de 
Ruben. 

15 Filhos de Simeao forao Jamuel, Jamin, 
Abod, Jaquim, Soar, e Saul, que era filho 
d’huma Cananea. Estas sao as familias de 
Simeao. 

16 Eis-aqui os nomes dos filhos de Levi, e 
os das suas familias: Cerson, Caath, e Me- 
rari. O tempo, que viveo Levi, forao cento 
e trinta e sete annos. 

17 Filhos de Gerson forao Lobni, e Semei, 
que cada hum teve sua familia.; 

18 Filhos de Caath forao Amrao, Isaar, 
Hebron, e Oziel. O tempo da vida de Caath 
forao cento e trinta e tres annos. 

19 Filhos de Merari forao Moholi, e 
Musi. Estes sao os filhos, que sahirao de 
Levi, cada hum na sua familia. 

20 Ora Amrao tomou por mulher a Je- 
cobed, filha de seu tio paterno, da qual elle 
teve Arao, e Moyses. E o tempo, que Am¬ 
rao viveo, forao cento e trinta e sete annos. 

21 Filhos d’Isaar forao Core, Nefeg, e 
Zethri. 

22 Filhos d’Oziel forao Mosael, Elisaffan, 
e Sethri. 

23 Arao tomou por mulher a Isabel, filha 
d’Aminadab, e irma de Naasson, da qual 
elle teve Nadab, Abiu, Eleazar, e Ithamar. 

24 Filhos de Core forao Aser, Elcana, e 
Abiasefh. Estas sao as familias, que sahi¬ 
rao de Core. 

25 Eleazar, filho d’Arao, tomou por mu¬ 
lher huma das filhas de Futiel, de que elle 
teve Fineas. Estes sao osChefes das fami¬ 
lias de Levi, que tiverao cada hum sua casa. 

26 Deste numero sao Arao, e Moyses, 
aquelles, a quem o Senhor mandou, que 
fizessem sahir do Egypto os filhos d’Israel, 
cada hum na sua turma. 

2 7 Aquelles tambem, que fallarao a Farao, 
Rei do Egypto, para fazerem sahir do Egypto 
os filhos d’Israel. Moyses, e Arao, digo, 
forao os que lhe fallarao, 

28 Quando o Senhor deo as suas ordens 
a Moyses no Egypto. 

29 Porque o Senhor fallou a Moyses, e 
lhe disse : Eu sou o Senhor. Dize a Farao, 
Rei do Egypto, tudo o que eu mando que 
lhe digas. 

30 E Moyses respondeo ao Senhor: Tu 
bem ves que eu sou incircumcidado dos 
labios : como logo me ouvira Farao? 

CAPITULO VII. 
A vara d'Ardo convertida em serpente. Ob- 

dura^do de Farad. Frimeira praga, as 
(iguas convertidas em sungue. 

NTAO disse o Senhor a Moyses : Eis- 
ahi te constitui eu Deos de Farao: e 

Arao teu irmao sera o teu Profeta. 
E 2 51 



EXODO VIII. 

2 Tu pois diras a Arao tudo o que eu te 
mandei que lhe dissesses: e Arao fallara a 
Farao, que deixe sahir os filhos d’Israel da 
sua terra. 

3 Mas eu endurecerei o seu corapao,e 
assinalarei o meu poder no Egypto, com 
hum grande numero de prodigios, e de ma- 
ravilhas. 

4 Elle nao vos ha de ouvir: mas eu 
estenderei a minha mao sobre o Egypto; e 
depois de lhe ter mostrado a severidade dos 
meus juizos, farei sahir o meu exercito, e o 
meu Povo. 

5 E saberao os Egypcios que eu sou o 
Senhor, que estendi a minha mao sobre o 
Egypto, e que fiz sahir do meio delies os 
filhos d’Israel. 

6 Moyses pois, e Arao se houverao con- 
forme as ordens, que tinhao recebido do Se¬ 
nhor : e eis-aqui o que elles fizerao. 

7 Moyses tinha oitenta annos, e Arao 
oitenta e tres, quando fallarao a Farao. 

8 E o Senhor disse a Moyses, e a Arao : 
9 Quando Farao vos disser: Fazei alguns 

prodigios; diras tu a Arao: Pega na tua vara, 
e poe-na diante de Farao, e ella se convertera 
em serpente. 

10 Tendo pois entrado Moyses, e Arao a 
Farao, conforme o Senhor lhes havia orde- 
nado; lanpou Arao a sua vara diante de 
Farao, e dos seus servos, e ella se converteo 
em serpente. 

11 Mandou vir Farao os seus sabios, e 
magicos: e elles fizerao tambem a mesma 
cousa por meio dos encantos do Egypto, e 
dos segredos da sua arte. 

12 Lanparao cada hum as suas varas, e 
ellas se converterao em serpentes. Mas a 
vara d’Arao devorou as varas defies. 

13 E ocorapao de Farao se endureceo, e 
elle nao deo ouvidos a Moyses, nem a Arao, 
nem quiz obedecer ao que o Senhor tinha 
ordenado. 

14 Entao disse o Senhor a Moysds : O 
corapao de Farao esta obdurado: elle nao 
quer deixar ir o Povo. 

15 Vai ter com elle de manha : elle ha de 
sahir ao rio: vai-te encontrar com elle ao 
longo d’agua, levando na mao a tua vara, 
que se converteo em serpente. 

16 E dir-lhe-has: O Senhor Deos dos 
Hebreos me enviou a ti, para te dizer : Deixa 
ir o meu Povo, para que elle me offerepa 
sacrificios no deserto: e tu ate o presente 
nao tens querido ouvir-me. 

17 Eis-aqui pois o que diz o Senhor : 
Nisto conheceras tu que eu sou o Senhor: 
Eis-ahi ferirei eu a agua do rio com a vara, 
que tenho na minha mao; e essa agua se 
convertera em sangue. 

18 Os peixes tambem, que estao no rio, 
morrerao; as aguas se corromperao; e os 
Egypcios, que as beberem, serao atormenta- 
dos. 

19 Disse mais o Senhor a Moyses: Dize 
a Arao: Toma a tua vara, e estende a tua 
mao sobre as aguas do Egypto, sobre os rios, 
sobre os regatos, sobre as alagoas, e sobre as 
aguas de todos os tanques, para que ellas se 
convertao em sangue, e nao se veja em todo 
o Egypto, senao sangue em todos 'os vasos, 
quer sejao de madeira, quer de pedra. 

20 Fizerao pois Moyses, e Arao, conforme 
o Senhor lhes tinha mandado. E Arao le- 
vantando a sua vara, ferio a agua do rio a 
vista de Farao, e dos seus servos; e a agua 
se converteo em sangue. 

21 Os peixes, que estavao no rio, morrb- 
rao ; o rio se corrompeo; e os Egypcios nao 
podiao beber da agua do rio; e todo o 
Egypto era sangue. 

22 A mesma cousa fizerao os magicos do 
Egypto com os seus encantos: e o corapao 
de Farao se impedrenio, e elle nao quiz ouvir 
a Moyses, nem a Arao, nem obedecer ao que 
o Senhor lhe tinha mandado : 

23 Mas retirou-se de diante defies, e voltou 
para sua casa: e ainda desta vez nao dobrou 
o seu corapao. 

24 Todos os Egypcios cavarao a terra ao 
redor do rio, e buscarao agua, porque nao 
podiao beber da agua do rio. 

25 E passarao-se sete dias inteiros depois 
que o Senhor ferira o rio com esta praga. 

CAPITULO VIII. 
Segurula praga, a das rans: terceira, a dos 

mosquitos : quarta, a das moscas : vans pro- 
tnessas de Farao. 

T^ORNOU o Senhor a dizer a Moyses: 
Entra a Farao, e dir-lhe-has : Eis-aqui o 

que diz o Senhor: Deixa ir o meu Povo, 
para me offerecer sacrificios. 

2 Se o nao quizeres deixar ir, eu ferirei 
todas as tuas terras, cobrindo-as de rans. 

3 O rio produzira hum fervedouro de 
rans, que entrarao na tua casa, e na camera, 
onde tu dormes, e subirao ao teu leito; que 
entrarao nas casas dos teus servos, e nas do 
teu Povo; que passarao ate aos teus fornos; 
e que se porao ate nos sobejos dos teus pratos. 

4 Tu, o teu Povo, e os teus servos, todos 
vos sereis atormentados de rans. 

5 Disse pois o Senhor a Moyses : Dize a 
Arao: Estende a tua mao sobre os rios, 
sobre os regatos, e lagos, e faze sahir rans 
por tod a a terra do Egypto. 

6 Estendeo Arao a sua mao sobre as 
aguas do Egypto, e sahirao dellas rans, que 
cobrirao o Egypto. 

7 Os magicos fizerao tambem a mesma 
cousa por meio dos seus encantos, e fizerao 
vir rans sobre a terra do Egypto. 

8 Farao pois chamou a Moyses, e a Arao, 
e lhes disse : Rogai ao Senhor, que nos livre 
a mim, e ao meu Povo destas rans: e eu 
deixarei ir o Povo, para que elle saorifique 
ao Senhor. 
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9 Moyses respondeo a Farao : Aponta-me 
o tempo, em que tu queres que eu rogue por 
ti, pelos teus servos, e pelo teu Povo, a fim 
de que as rans sejao lancadas para longe de 
ti, e da tua casa, dos teus servos, e do teu 
Povo; e nao as haja mais, senao no rio. 

10 Seja a manha, respondeo Farao. Eu 
farei, proseguio Moyses, o que tu me pedes, 

ara saberes que nao ha quem seja como o 
enhor nosso Deos. 

11 As rans retirar-se-hao de ti, da tua 
casa, de teus servos, e do teu Povo; e nao 
as havera mais, senao no rio. 

12 Tendo Moyses, e Arao sahido dapre- 
senpa de Farao, clamou Moyses ao Senhor 
pelo cumprimento da promessa, que elle 
tinha feito a Farao, de o livrar das rans no 
dia ajustado. 

13 E o Senhor fez o que Moyses lhe 
pedira, e as rans morrerao pelas casas, pelas 
aldeas, e pelos campos. 

14 Fizerao-se grandes montoes dellas, e a 
terra ficou inficionada. 

15 Mas Farao vendo que se lhe tinha 
dado algum descanpo, endureceo o seu co- 
rapao, e nao deo ouvidos a Moyses, nem a 
Arao, nem obedeceo ao que o Senhor tinha 
mandado. 

16 Entao disse o Senhor a Moyses: Dize 
a Arao : Estende a tua vara, e fere o po da 
terra; e toda a terra do Egypto se encha de 
mosquitos. 

17 Fizerao elles o que Deos lhes orde- 
nara. E Arao pegando na vara, estendeo a 
mao, e ferio o po da terra; e homens, e 
bestas forao todos cobertos de mosquitos, e 
todo o po da terra se converteo em mosquitos 
por todo o Egypto. 

18 Intentarao os magicos fazer a mesma 
cousa com os seus encantamentos, e produzir 
destes mosquitos; mas nao o poderao conse- 
guir: e homens, e bestas estavao cobertos 
delies. 

19 Entao disserao os magicos a Farao: 
O dedo de Deos he o que obra aqui. Mas 
o corapao de Farao se impedrenio, e elle nao 
ouvio a Moyses, nem a Arao, nem quiz 
obedecer ao que o Senhor tinha mandado. 

20 Tomou o Senhor a dizer a Moyses : 
Levanta-te logo pela madrugada, e presenta- 
te a Farao: porque elle hade sahir as aguas, 
e tu lhe diras : Eis-aqui o que diz o Senhor: 
Deixa ir o meu Povo a sacrificar-me. 

21 Se tu o nao deixares ir, mandarei eu 
contra ti, contra os teus servos, contra o teu 
Povo, e as tuas casas toda a casta de moscas; 
e todas as casas dos Egypcios, e todos os 
lugares, onde elles se acharem, serao cheios 
de toda a casta de moscas. 

22 E eu farei admiravel naquelle dia a 
terra de Gessen, onde habita o meu Povo, 
com se nao achar nella mosca de casta 
alguma; para que tu saibas, que eu he que 
sou o Senhor de toda a terra. 

23 Eu porei esla differenpa entre o meu 
Povo, e o teu Povo. A manha se fara est« 
portento. 

24 Fez o Senhor o que tinha dito. Huma 
infinidade de malignas moscas infestou as 
casas de Farao, e as de seus servos, e a 
todo o Egypto; e a terra se corrompeo por 
esta casta de moscas. 

25 Entao chamou Farao a Moyses, e a 
Arao, e lhes disse : Ide sacrificar ao vosso 
Deos nesta terra. 

26 Respondeo Moyses: Isto nao se pode 
fazer assim : porque entao immolaremos nos 
ao Senhor nosso Deos, o que os Egypcios 
tem por huma abominapao. Se nos matarmos 
diante dos Egypcios o que elles adorao, elles 
nos apedrejarao. 

27 Devemos logo ir ao deserto caminho 
de tres dias, e sacrificar la ao Senhor nosso 
Deos, como elle nos mandou. 

28 E Farao lhe disse : Eu vos deixarei ir 
ao deserto a sacrificardes ao Senhor vosso 
Deos ; mas nao vades mais longe : e rogai a 
Deos por mim. 

29 Respondeo Moyses: Tanto que eu 
tiver sahido da tua presenpa, eu rogarei ao 
Senhor : e a manha todas as moscas se reti- 
rarao de Farao, de seus servos, e do seu 
Povo. Mas nao me tornes a enganar, nao 
deixando ainda sahir o Povo a sacrificar ao 
Senhor. 

30 Moyses tendo sahido de diante de 
Farao, fez orapao ao Senhor. 

31 E o Senhor fez o que Moyses lhe tinha 
pedido. Lanpou fora todas as moscas, que 
atormentavao a Farao, aos seus servos, e ao 
seu Povo, sem ficar nem huma. 

32 Mas o corapao de Farao se obdurou, 
e assim ainda desta vez nao quiz elle deixar 
iro Povo. 

CAPITULO IX. 
Quinta praga, a peste nos animaes: sexta, us 

ulcer as: setirna, a da chuva de pedra. 

ISSE o Senhor a Moyses: Entra a Farao, 
e dize-lhe: Eis-aqui o que diz o Senhor 

Deos dos Hebreos : Deixa ir o meu Povo a 
fazer-me sacrificio. 

2 Se o recusas fazer, e o retens ainda, 
3 Sera a minha mao sobre os teus campos: 

e os cavallos, os jumentos, os camelos, os 
bois, e as ovelhas serao tocados d’huma peste 
perniciosissima. 

4 E o Senhor fara a maravilha de separar 
o que pertence aos filhos d’Israel, do que 
pertence aos Egypcios; de sorte que nao 
perepa nada do que os filhos d’Israel possuem. 

5 O mesmo Senhor foi o que designou o 
tempo, declarando que a manha fara elle 
esta maravilha. 

6 Ao outro dia pois fez o Senhor o que 
tinha dito: todas as bestas dos Egypcios 
morrerao, e nao pereceo nenhuma das dos 
filhos d’Israel. 
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7 Mandou Farao ver, e achou-se que 
nada do que possuiao os filhos d ’Israel estava 
morto. Mas o coracao de Farao se endu- 
receo, e elle nao quiz deixar ir o Povo. 

8 Entao disse o Senhor a Moyses, e a 
Arao: Tomai cada hum de vos sua mancheia 
de cinza da chamine, e Moyses deite a sua 
ao ar diante de Farao : 

9 E espalhe-se este po por todo o Egypto; 
e daqui se formarao humas ulceras, e huns 
tumores nos homens, e nos animaes por todo 
o Egypto. 

10 Tendo elles pois tornado da cinza da 
chamine, se presentarao ambos a Farao; e 
Moyses a lanpou ao ar. Ao mesmo tempo 
se formarao ulceras, e tumores nos homens, 
e nos animaes. 

11 E os magicos nao podiao ter-se diante 
de Moyses, por causa das ulceras, que lhes 
tinhao sobrevindo, como a toda a terra do 
Egypto. 

12 O Senhor endureceo o coracao de 
Farao, e este nao ouvio a Moyses, nem a 
Arao, conforme o Senhor o tinha predito por 
Moyses. 

13 Tornou o Senhor a dizer a Moyses: 
Levanta-te logo ao amanhecer, e presenta-te 
diante de Farao, e dize-lhe: Eis-aqui o que 
diz o Senhor Deos dos Hebreos: Deixa ir o 
meu Povo, para que elle me offerepa sacrifi- 
cios. 

14 Porque desta vez farei eu cahir todas 
as minhas pragas sobre o teu coracao, sobre 
os teus servos, e sobre o teu Povo ; para que 
tu saibas que nao ha quem seja semelhante 
a mim em toda a terra. 

15 Agora pois estenderei eu a minha mao, 
e ferirei de peste a ti, e ao teu povo, e tu 
pereceras de sima da terra. 

16 Porque eu para isso te puz, para que 
em ti se desse bem a ver a minha fortaleza, e 
para que o meu nome se fizesse celebre em 
toda a terra. 

17 Pois que? ainda tu retens o meu 
Povo, e ainda o nao queres deixar ir ? 

18 Pois sabe que a manha a esta mesma 
bora farei eu chover huma horrivel pedra, 
qual se nao vio nunca semelhante no Egypto, 
des de que elle foi fundado ate o dia d’hoje. 

19 Manda pois ja des de agora ao campo, 
e faze recolher as tuas bestas, e tudo o que 
tens : porque homens, bestas, e tudo o que 
se achar fora, e nao tiver sido recolhido dos 
campos, todos morrerao feridos da pedra. 

20 Aquelles dos servos de Farao, que 
temerao a palavra do Senhor, fizerao retirar 
os seus servos, e as suas bestas para suas casas. 

21 Aquelles porem, que desprezarao a 
palavra, que o Senhor tinha dito, deixarao os 
seus servos, e as suas bestas nos campos. 

22 Entao disse o Senhor a Moyses: Estende 
a tua mao para o Ceo, para que chova pedra 
em todo o Egypto sobre homens, sobre bestas, 
e sobre toda a herva do campo. 
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23 Tendo Moyses levantado a sua vara 
para o Ceo, fez o Senhor cahir huma chuva 
de pedra sobre a terra, no meio de trovoes, e 
de relampagos, que discorriao pelo ar de 
todas as partes. Assim fez o Senhor chover 
pedra sobre a terra do Egypto. 

24 A pedra, e o fogo, misturados hum 
com outro, cahiao ambos juntos: e era esta 
pedra d’huma tal grossura, que nunca antes 
se tinha visto outra semelhante no Egypto, 
des de que esta napao fora estabelecida. 

25 Em toda a terra do Egypto matou a 
pedra tudo o que se achava nos campos, des 
dos homens ate as bestas : ella queimou toda 
a herva da campanha, e fendeo todas as 
arvores. 

26 So na terra de Gessen, onde estavao os 
filhos d’Israel, nao cahio pedra. 

27 Entao mandou Farao chamar a Moyses, 
e a Arao, e lhes disse: Eu pequei ainda 
desta vez. O Senhor he justo; eu, e o meu 
Povo somos huns impios. 

28 Rogai ao Senhor, que cessem estes 
grandes trovoes, e pedras; para que eu vos 
deixe ir, e vos nao fiqueis mais aqui. 

29 Moyses lhe respondeo : Depois que 
eu tiver sahido da Cidade, estenderei as mi¬ 
nhas maos para o Senhor, e cesserao os tro¬ 
voes, e nao chovera mais pedra; para que 
tu saibas que a terra he do Senhor. 

30 Mas eu sei que tu, e o teu Povo ainda 
nao temeis o Senhor. 

31 O linho pois, e a cevada perderao-se, 
porque a cevada ja tinha lancado a sua 
espiga, e o linho comepava a deitar folhelho. 

32 0 trigo porem, e o farro nao padecerao 
damnificacao, porque erao serodeos. 

33 Moyses, depois que deixou a Farao, e 
sahio da Cidade, levantou as maos ao Senhor, 
e cessarao os trovoes, e a pedra, e nao choveo 
mais huma gotta d’agua sobre a terra. 

34 Mas Farao vendo que tinhao cessado 
a chuva, a pedra, e os trovoes, augmentou 
ainda o seu peccado. 

35 O seu corapao, e o de seus servos se 
tornou ainda mais pezado, e ainda mais endu- 
recido: e elle nao deixou sahir os filhos 
d’lsrael, nem quiz obedecer a ordem, que 
tinha recebido de Deos por meio de Moyses. 

CAPITULO X. 
Oitava praga, os gajanhotos: nonet, as trevets. 

NTAO disse o Senhor a Moyses : Entra 
a Farao : porque eu eudureci o seu cora¬ 

pao, e o de seus' servos, parafazerresplandecer 
na sua pessoa os prodigios do meu poder; 

2 E para que tu tenhas que contar a teus 
filhos, e a teus netos, quantas forao as pragas, 
com que eu feri o Egypto; e quantas as ma- 
ravillias, que obrei entrelles; e para que vos 
saibais que eu sou o Senhor. 

3 Moyses pois, e Arao entrarao onde 
estava Farao, e disserao-lhe : Eis-aqui o quo 
diz o Senhor Deos dos Hebreos: Ate quando 
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nao quereras tu obedecer-me ? Deixa ir o 
meu Povo, para que elle me sacrifique. 

4 Se ainda resistires, e nao quizeres dei- 
xallo ir, sabe que a manha mandarei enxames 
de gafanhotos sobre o teu Reino, 

5 Os quaes cobrirao a superfice da terra, 
de sorte que della nao apparepa nada, e 
comerao tudo o que a pedra nao destruio. 
Porque elles roerao tudo o que as arvores 
tiverem produzido nos campos. 

6 Elies encherao as tuas casas, e as de 
teus servos, e as de todos os Egypcios, de 
sorte que nem teus pais, nem teus avos virao 
nunca tanta quantidade des de que elles 
nascerao na terra ate o dia d’hoje. Apartou-se 
logo Moyses de Farao, e retirou-se. 

7 Mas os servos de Farao disserao a este 
Principe : Ate quando foffreremos nos este 
escandalo ? Deixa ir estes homens, para que 
sacrifiquem ao Senhor seu Deos. Tu nao 
ves que o Egypto esta perdido ? 

8 Tornarao pois a chamar a Moyses, e a 
Arao a presenpa de Farao, o qual lhes disse : 
Ide sacrificar ao Senhor vosso Deos: mas 
quaes sao os que hao de ir ? 

9 Moyses lhe respondeo : Nos havemos 
de ir com as nossas crianpas, com os nossos 
velhos, com os nossos filhos, e filhas, com as 
nossas ovelhas, e com os nossos gados: 
porque esta he huma festa solemne do Senhor 
nosso Deos. 

10 Replicou Farao : Assim sejao Senhor 
comvosco, como eu vos hei de deixar ir, e as 
vossas crianpas. Quem duvidara que nisto 
levais vos algum mao sentido ? 

11 Nao ha de ser assim: ide somente 
vos os homens, e sacrificai ao Senhor : porque 
isto he o que vos mesmos pedistes. E no 
mesmo ponto os lanparao fora da presenpa 
de Farao. 

12 Entao disse o Senhor a Moyses: 
Estende a tua mao sobre o Egypto, para 
fazeres vir os gafanhotos, que subao a por-se 
na terra, e que devorem toda a herva, que 
tenha ficado da chuva de pedra. 

13 Estendeo Moyses a sua vara sobre o 
Egypto, e o Senhor fez que hum vento, que 
queimava, assoprasse todo o dia, e toda a 
noite. Chegada a manha, este vento abra- 
zador levantou os gafanhotos, 

14 Que vierao sobre todo o Egypto, e 
pararao em todas as terras dos Egypcios 
numa tao espantosa quantidade, qual nunca 
antes se tinha visto, nem ja mais se tornara a 
ver. 

15 Elles cobrirao toda a superfice da terra, 
e devastarao tudo. Comerao toda a herva, e 
todos os pomos, que nas arvores tinhao esca- 
pado a pedra; e nao ficou absolutamente 
nada nem nas arvores, nem da herva em 
todo o Egypto. 

16 Pelo que a toda a pressa chamou Fa¬ 
rao a Moyses, e a Arao, e lhes disse: Eu pe- 
quei contra o Senhor vosso Deos, e contra vos. 

17 Mas perdoai-me ainda esta vez o meu 
peccado, e rogai ao Senhor vosso Deos, que 
tire de mini esta morte. 

18 Moyses tendo sahido da presenpa de 
Farao, fez orapao ao Senhor: 

19 O qual tendo feito assoprar da banda 
do Poente hum vento fortissimo, levou os 
gafanhotos, e os lanpou no Mar Vermelho. 
E nao ficou nem hum so em todo o Egypto. 

20 Mas o Senhor obdurou o coracao de 
Farao, e este nao deixou ir o Povo. 

21 Disse pois o Senhor a Moyses: Estende 
a tua mao para o Ceo, e formem-se na terra 
do Egypto humas trevas tao espessas, que se 
possao apalpar. 

22 Estendeo Moyses a sua mao para o 
Ceo : e humas horriveis trevas cobrirao toda 
a terra do Egypto por tres dias. 

23 Ninguem vio a seu irmao, nem se 
moveo do lugar, onde estava: mas em toda 
a parte, onde habitavao os filhos d’lsrael, era 
dia claro. 

24 Entao chamou Farao a Moyses, e a 
Arao, e lhes disse: Ide sacrificar ao Senhor: 
fiquem somente as vossas ovelhas, e o vosso 
gado: e vao comvosco as vossas crianpas. 

25 Moyses lhe respondeo: Tambem nos 
has de dar hostias, e holocaustos, que offere- 
pamos ao Senhor nosso Deos. 

26 Irao comnosco todos nossos rebanhos : 
nao ficara defies nem huma unha, porque 
tudo havemos mister para o culto do Senhor 
nosso Deos: e tanto mais, que nos nao sabe- 
mos o que se lhe devera immolar, em quanto 
nao chegamos aquelle lugar. 

27 Mas o Senhor impedrenio o corapao 
de Farao, e este os nao quiz deixar ir. 

28 Disse pois, Farao a Moyses: Guarda- 
te de me tornares a apparecer; porque em 
qualquer dia, que me appareceres, morreras. 

29 Moyses lhe respondeo: Assim se fara, 
como tu disseste: eu te nao verei mais a 
cara. 

CAPITULO XI. 
Predicgao da decima, e ultima praga. 

O Senhor disse a Moyses : Ainda tenho 
de ferir a Farao, e ao Egypto com huma 

praga: e entao depois disto^ elle vos deixara 
ir, e ate vos dara pressa a que sahais. 

2 Dize pois a todo o Povo: Que cada 
homem pepa ao seu amigo, e cada mulher a 
sua vizinha vasos de prata, e ouro. 

3 E o Senhor fara que o seu Povo ache 
grapa diante dos Egypcios. Ora Moyses 
tinha adquirido huma grande authoridade em 
todo o Egypto, assim aos olhos dos servos 
de Farao, como aos de todo o seu Povo. 

4 Elle pois disse: Eis-aqui o que diz o 
Senhor: Eu sahirei a meia noite a correr o 
Egypto. 

5 E todos os primogenitos morrerao nas 
terras do Egypto, des do primogenito de 
Farao, que esta assentado no seu throno, ate 
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o primogenito da escrava, que esta a mo do 
rnoinho, e ate os primogenitos das bestas. 

6 Em todo o Egypto se ouvirao grandes 
gritos, quaes nunca antes houve, nem havera 
ja mais. 

7 Mas entre todos os filhos d’Israel, des 
dos liomens ate as bestas, nao se ouvira nem 
ganir hum cao; para que vos saibais com 
que grande milagre discerne o Senhor a 
Israel dos Egypcios. 

8 Entao todos os teus servos, que tu ves 
aqui, virao ter comigo, e me adorarao, e me 
dirao : Sahe tu, e todo o Povo, que te esta 
sujeito. E depois disto sahiremos nos. 

9 E Moyses sahio da presenfa de Farao 
muito irado. E o Senhor disse a Moyses : 
Farao nao vos ouvira, para que se fapa hum 
grande numero de prodigios no Egypto. 

10 Ainda que pois Moyses, e Arao fizerao 
diante de Farao todos os prodigios, que estao 
escritos, o Senhor endureceo o corapao deste 
Principe, que nao permittio que os filhos 
d’Israel sahissem das suas terns. 

CAPITULO XII. 
Ceremonia da primeira Pascoa. Decima 

praga, a morte dos primogenitos dos Egyp¬ 
cios. Sahida dos Israelitas Jura do Egypto. 
Preceitos dcerca da Pascoa. 

ISSE tambem o Senhor a Moyses, e a 
Arao na terra do Egypto : 

2 Este mez sera para vos o principio dos 
mezes; sera o primeiro dos mezes do anno. 

3 Fallai a todo o ajuntamento dos filhos 
d’Israel, e dizei-lhes: Ao decimo dia deste 
mez tome cada hum hum cordeiro para a sua 
familia, e para a sua casa. 

4 Se as pessoas, que ha numa casa, nao 
forem ern numero sufficiente para comerem o 
cordeiro, tomarao da casa do vizinho, que 
estiver pegada a sua, quantos bastem para 
comer o cordeiro. 

5 Este cordeiro sera sem mancha, sera 
macho, e sera d’hum anno. Podereis tambem 
tomar hum cabrito, que tenha as mesmas 
qualidades, 

6 Vos o guardareis ate o dia quatorze 
deste mez: e toda a multidao dos filhos 
d’Israel o immolara pela tarde. 

7 Elies tomarao do seu sangue, e pol-lo- 
hao sobre as duas umbreiras, e sobre a verga 
das portas das casas, onde elles o comerem. 

8 E esta mesma noite comerao elles a 
came do cordeiro assada no fogo, e paes 
asmos com leitugas bravas. 

9 Nao comereis nada delle, que seja cru, 
ou cozido em agua, mas somente assado no 
fogo. Comer-lhe-heis a cabefa com os pes, 
e com os intestinos. 

10 E nao ficara delle nada at6 pela man- 
ha. Se sobejar alguma cousa, queimal-la- 
heis no fogo. 

11 Eis-aqui porem como o haveis de 
comer. Cingireis os vossos rins, e tereis 
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sapatos nos pes, c bordoes nas maos, e 
comereis a pressa: porque esta he a Pascoa, 
isto he, a passagem do Senhor. 

12 E aquella noite passarei eu pelo 
Egypto, e matarei na terra do Egypto todos 
os primogenitos, des dos homens ate as 
bestas : e eu exercitarei os meus juizos sobre 
todos os Deoses, eu, que sou o Senhor. 

13 Ora o sangue, com que estiver marcada 
cada casa, onde vos morardes, servira de 
sinal a vosso favor : eu verei o sangue, e eu 
passarei a outra parte : e a praga de morte 
nao tocara em vos, quando eu ferir todo o 
Egypto. 

14 Este dia ser-vos-ha hum monumento : 
e vos o celebrareis de geracao em gerafao 
com hum culto perpetuo, como lruma festa 
solemne a honra do Senhor. 

1 o Comereis paes asmos sete dias: des do 
primeiro dia nao se achara pao com fermento 
em vossas casas. Todo o que comer pao 
fermentado, des do primeiro dia ate o setimo, 
perecera do meio d’lsrael. 

16 0 primeiro dia sera santo, e solemne, 
e o dia setimo sera huma festa igualmente 
veneravel. Durando estes dias, nao fareis 
nelles obra alguma servil, excepto o que 
pertence ao comer. 

17 Vos pois guardareis esta festa de paes 
asmos: porque nesse mesmo dia farei eu 
sahir todo o vosso exercito do Egypto: e 
vos observareis este dia de gerajao em gera- 
pao com hum culto perpetuo. 

18 Des do dia quatorze do primeiro mez 
a tarde, comereis vos paes asmos ate a tarde 
do dia vinte deste mesmo mez. 

19 Nao se achara em vossas casas pao 
com fermento estes sete dias. Todo o que 
comer pao fermentado, perecera do meio do 
ajuntamento d’Israel, ou elle sejaestrangeiro, 
ou natural da terra. 

20 Nao comereis nada com fermento : 
usareis de pao asmo em todas as vossas casas. 

21 Depois chamou Moyses todos os 
anciaos dos filhos d’lsrael, e disse-lhes: Ide 
tomar hum cordeiro para cada familia, e im- 
molai-o. 

22 Ensopai hum rnolho d’hysopo no 
sangue, que estiver posto no lumiar da porta, 
e borrifai com elle a verga da porta, e as duas 
umbreiras, Nenhum de vos saiada porta de 
sua casa ate pela manha. 

23 Porque o Senhor passara, ferindo os 
Egypcios: e quando elle vir este sangue 
sobre a verga das vossas portas, e sobre as 
duas umbreiras, passara a porta da vossa 
casa, e nao deixara entrar nella o Anjo exter- 
minador a ferir-vos. 

24 Guardai este mandamento, como huma 
Lei, que deve ser inviolavel para sempre, 
tanto para vos, como para vossos filhos. 

25 Depois que vos tiverdes entrado na 
terra, que o Senhor vos ha de dar, como pro- 
metteo, observareis estas mesmas ceremonias. 
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26 E quando os vossos filhos vos dis- 
serera: Que culto religioso he este ? 

27 Vos lhes respondereis: Isto he a 
victima da passagem do Senhor, quando elle 
passou as casas dos filhos d’Israel no Egypto, 
ferindo os Egypcios, e livrando as nossas 
casas. Entao o Povo incurvado adorou. 

28 Os filhos d’lsrael, depois que dalli 
sahirao, fizerao o que o Senhor tinha ordenado 
a Moyses, e a Arao. 

29 Pelo meio da noite ferio o Senhor to- 
dos os primog.enitos do Egypto des do pri- 
mogenito de Farao, que estava assentado no 
seu throno, ate o primogenito da escrava 
cativa, que estava em prisao, e ate o primo¬ 
genito de todas as bestas. * 

30 Tendo-se levantado pois de noite 
Farao, como tambem todos os seus servos, e 
todos os Egypcios, foi grande o alarido, que 
se ouvio em todo o Egypto: porque nao 
havia casa, onde nao jazesse hum morto. 

31 E Farao tendo feito viresta mesma noite 
a Moyses, e a Arao, disse-lhes: Retirai-vos 
sem demora do meu Povo, vos, e os filhos 
d’Israel; ide sacrificar ao Senhor, como vos 
dizeis. 

32 Levai comvosco as vossas ovelhas, e os 
vossos rebanhos, conforme me tinheis pedi- 
do; e idos que fordes, rogai por mim. 

33 Os Egypcios tambem apertavao o Povo, 
que sahisse logo logo da sua terra, dizendo: 
Todos nos morreremos. 

34 O Povo pois tomou a farinha, que 
tinha sido amassada antes de levar fermento; 
e atando-a nas capas, pol-la aos hombros. 

35 Fizerao tambem os filhos d’lsrael o 
que Moyses lhes havia ordenado : e pedirao 
aos Egypcios vasos de prata, e ouro, e muita 
quantidade de vestidos. 

36 E o Senhor fez favoraveis ao seu Povo 
os Egypcios, para que estes emprestassem o 
que aquelles lhes pediao : assim elles despo- 
jarao os Egypcios. 

37 Partirao pois os filhos d’lsrael de Ra- 
messes, e vierao a Socoth, sendo perto de 
seiscentos mil homens de pe, afora os me- 
ninos. 

38 Forao elles seguidos d’huma innume- 
ravel multidao do vulgo, e levavao comsigo 
huma infinidade d’ovelhas, de rebanhos, e de 
bestas de todas as castas. 

39 Cozerao a farinha, que havia tempo 
tinhao trazido amassada do Egypto, e fizerao 
della paes asmos, cozidos debaixo de cinza : 
porque os Egypcios lhes tinhao dado tanta 
pressa a partir, que lhes nao derao tempo a 
metter-lhes fermento, nem a preparar nada de 
comer. 

40 Ora o tempo, que os filhos de Israel 
tinhao morado no Egypto, foi de quatro- 
centos e trinta annos : 

41 Completes os quaes, todo o exercito 
do Senhor sahio do Egypto neste mesmo dia. 

42 Esta noite, em que o Senhor os tirou 

do Egypto, deve ser consagrada a honra do 
Senhor: e todos os filhos d’lsrael a devem 
observar pelo decurso de todas as g6rapoes. 

43 Porque o Senhor disse assim a Moy¬ 
ses, e a Arao : O culto desta Pascoa obser- 
var-se-ha desta sorte. Nenhum estrangeiro 
comera della. 

44 Todo o escravo, que alguem comprar, 
sera circumcidado; e feito isto, comera della. 

45 Porem o estrangeiro, e o mercenario 
nao comerao della. 

46 O cordeiro ha de comer-se numa mes¬ 
ma casa : da sua came nao levareis vos nada 
para fora, nem lhe quebrareis osso algurn. 

47 Todo o ajuntamento d’lsrael fara a 
Pascoa. 

48 Se algum estrangeiro se quizer associar 
a vos, e fazer a Pascoa do Senhor, tudo o 
que elle tiver comsigo, que seja macho, sera 
primeiro circumcidado ; e entao podera elle 
celebral-la, e sera como natural da mesma 
terra : mas o que nao for circumcidado, nao 
comera della. 

49 A mesma Lei se guardara com os 
habitantes do paiz, e com os estrangeiros, 
que vivem comvosco. 

50 Todos os filhos d’lsrael executarao o 
que o Senhor tinha ordenado a Moyses,-e a 
Arao. 

51 E no mesmo dia tirou o Senhor do 
Egypto os filhos d’lsrael, repartidos em di- 
versas turmas. 

CAPITULO XIII. 
Leis para a consagragao dos primogenitos, e 

para a observa^ao da Pascoa. Caminho, 
por onde Deos conduzio os Israelitas. Co- 
lumnas de nuvem, e defogo. 

"C1ALLOU mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

2 Consagra-me todos os primogenitos, 
que abrem o utero de sua mai entre os fi¬ 
lhos d’lsrael, assim d’homens, como de bes¬ 
tas, porque todos elles sao meus. 

3 E Moyses disse ao Povo : Lembrai-vos 
deste dia, em que vos sahistes do Egypto, e 
da casa da servidao. Lembrai-vos que o 
Senhor vos tirou daquelle lugar a forpa do 
seu brapo : e guardai-vos de comerdes nelle 
pao com fermento. 

4 Vos sahis hoje neste mez, que he quando 
comepa a haver trigos novos. 

5 E depois que o Senhor vos tiver intro- 
duzido na terra dos Cananeos, dos Hetheos, 
dos Amorrheos, dos Heveos, e dos Jebuseos, 
que elle jurou a vossos pais que vos havia 
de dar: nesta terra, onde correm arroios de 
leite, e de mel, observareis vos neste mez 
este sagrado culto. 

6 Comereis paes asmos sete dias: e o 
dia setimo sera a solemnidade do Senhor. 

7 Comereis paes asmos sete dias : e nao 
havera em vossas casas pao de ferinento, 
nem em terra alguma vossa. 

57 



EXODO XIV. 

8 Naquelle dia direis vos a vossos filhos: 
Isto he o que o Senhor fez por mim, quando 
eu sahi do Egypto. 

9 E esta solemnidade sera como hum sinal 
na tua mao, e como hum memorial diante 
dos teus olhos, para que a Lei do Senhor 
ande sempre na tua boca: pois que o Se¬ 
nhor te tirou do Egypto a forpa do seu 
brapo. 

10 Vos observareis este culto todos os 
annos no dia, que vos foi ordenado. 

11 E depois que o Senhor vos tiver intro- 
duzido na terra dos Cananeos, conforme o 
juramento, que elle vos tinha feito a vos, e a 
vossos pais, e que elle vo-la tiver dado : 

12 Vos separareis para o Senhor tudo o 
que abre o utero de sua mai, e todos os pri- 
mogenitos das vossas bestas; e consagrareis 
ao Senhor todos os machos, que tiverdes. 

13 O primogenito do jumento vos o tro- 
careis por huma ovelha: se o nao resgatar- 
des, matal-lo-heis. E vos resgatareis com 
dinheiro todos os primogenitos de vossos 
filhos. 

14 Quando pois teu filho te perguntar 
algum dia, e te disser: Que significa isto ? 
tu lhe respondents: O Senhor nos tirou do 
Egypto, da casa da escravidao, a forpa do 
seu brapo. 

15 Porque como Farao se endurecesse, e 
nao nos quizesse deixar ir, o Senhor matou 
no Egypto todos os primogenitos, des dos 
primogenitos dos homens ate os primogeni¬ 
tos das bestas. Por isso he que eu sacrifico 
ao Senhor todos os machos, que abrem o 
utero de sua mai, e resgato todos os primo¬ 
genitos de meus filhos. 

16 Isto pois sera como hum sinal na tua 
mao, e como huma cousa, que se traz sus- 
pendida diante de teus olhos para lembranpa: 
porque o Senhor nos tirou do Egypto a forpa 
do seu brapo. 

17 Ora depois que Farao fez sahir das 
suas terras o Povo, nao os levou Deos pelo 
caminho do paiz dos Filistheos, que fica 
vizinho : e isto por temor de que elles se nao 
arrependessem, se vissern levantar-se contra 
si algumas guerras, e de que nao tornassem 
para o Egypto. 

18 Mas fel-los fazer hum longo rodeio 
pelo caminho do deserto, que he perto do 
Mar Vermelho. Assim sahirao os filhos 
d’Israel em armas do Egypto. 

19 E Moyses levou tambem comsigo os 
ossos de Jose, conformemente ao que Jose 
tinha feito que lhe promettessem com jura¬ 
mento os filhos d’Israel, dizendo-lhes : Deos 
vos ha de visitar : levai daqui os meus ossos 
comvosco. 

20 Tendo pois sahido de Socoth, elles se 
acamparao em Ethao, no extremo do de¬ 
serto. 

21 E o Senhor caminhava adiante defies, 
para lhes mostrar o caminho, dando-se a 
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conhecer de dia numa columna de nuvem, e 
de noite numa columna de fogo, para lhes 
servir de guia em ambos os tempos. 

22 Nunca a columna de nuvem deixou 
d’apparecer diante do Povo durante o dia, 
nem a columna de fogo durante a noite. 

CAPITULO XIV. 
Vui Farao apos os Israelitas. As aguas do 

Mar Vermelho se abrem para dar passa- 
gem aos Hebreos. Os Egypcios Jicao se¬ 
pal t ados debaixo das mesmas aguas. 

ORNOU o Senhor a fallar a Moyses, e 
disse : 

2 Dize aos filhos d’Israel, que retrocedao, 
e que se vao acampar diante de Fihahiroth, 
que fica entre Magdal, e o mar, defronte de 
Beelseffon. Vos vos acampareis defronte 
deste sitio sobre o mar. 

3 Porque Farao ha de dizer, fallando dos 
filhos d’Israel: Elles estao embarapados nuns 
lugares estreitos, e estao fechados no deserto. 

4 Eu lhe endurecerei o corapao, e elle ira 
em vosso alcance: e eu serei glorificado em 
Farao, e em todo o seu exercito. E os Egyp¬ 
cios saberao que eu sou o Senhor. Fizerao 
pois os filhos d’Israel o que o Senhor lhes 
tinha ordenado. 

5 E vierao dizer a Farao, Rei dos Egyp¬ 
cios, que o Povo tinha fugido. Com isto 
se mudou o corapao de Farao, e o de seus 
servos a respeito deste Povo, e elles disserao : 
Que he o que nos fizemos, deixando ir Is¬ 
rael, para que elle nos nao servisse? 

6 Farao pois fez preparar a sua carropa, e 
tomou comsigo todo o seu Povo. 

7 Levou tambem seiscentas carropas esco- 
lhidas, e tudo o que no Egypto se achou de 
corropas de guerra, com os Capitaes do todo 
o exercito. 

8 O Senhor endureceo o corapao de Fa¬ 
rao, Rei do Egypto, e este foi em alcance 
dos filhos d’Israel. Mas elles tinhao sahido 
guiados d’huma mao poderosa. 

9 Indo pois os Egypcios em alcance dos 
Israelitas, e caminhando pelo rasto das suas 
pizadas, acharao-nos no seu campo sobre o 
mar. Toda a cavallaria, e carropas de Farao 
com todo o seu exercito estavao em Fihahi¬ 
roth, defronte de Beelseffon. 

10 Quando Farao estava ja proximo, le- 
vantando os filhos d’Israel os olhos, e tendo 
visto os Egypcios por detras defies, ficarao 
passados de medo : clamarao ao Senhor, 

11 E disserao para Moyses : Talvez nao 
havia sepulcros no Egypto, e por isso he que 
tu nos trouxeste aqui, para que nos morres- 
semos na solidao. Que sentido foi o teu, 
quando nos fizeste sahir do Egypto ? 

12 Nao he isto o que nos te diziamos, 
estando ainda no Egypto : Retira-te de nos 
para servirmos os Egypcios ? Porque muito 
melhor era servil-los a elles, do que merrer- 
mos no deserto. 
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13 Respondeo Moyses ao Povo: Nao 
temais, estai firmes, e considerai as maravi- 
lhas, que o Senhor esta para fazer hoje. Por- 
que os Egypcios, que vos hoje vedes, vos os 
nao tornareis a ver jamais. 

14 O Senhor pelejara por vos, e vos fica- 
reis em silencio. 

15 E o Senhor disse a Moyses : Porque 
clamas tu a mim? Dize aos filhos d’Israel 
que marchem. 

16 E tu levantaras a tua vara, e estende- 
ras a tua mao sobre o mar, e o dividiras, 
para que os filhos d’Israel caminhem em 
secco pelo meio do mar. 

17 Eu endurecerei o coracao dos Egyp¬ 
cios, para que elles vao atras de vos : e eu 
serei glorificado em Farao, e em todo o seu 
exercito, e nas suas carrocas, e na sua caval- 
laria; 

18 E os Egypcios saberao que eu sou o 
Senhor, quando eu assim for glorificado em 
Farao, e nas suas carrocas, e cavallaria. 

19 Entao o Anjo de Deos, que cami- 
nhava adiante do campo dos Israelitas, se 
foi por atras defies : e ao mesmo tempo a 
columna de nuvem, deixando a vanguarda 
do Povo, 

20 Se veio por tambem detras, entre o 
campo dos Egypcios, e o campo d’Israel. E 
esta nuvem d’huma parte era tenebrosa, e da 
outra allumiava a noite ; de sorte, que os 
dous exercitos se nao poderao aproximar 
todo o tempo da noite. 

21 Tendo Moyses pois estendido a sua 
mao sobre o mar, o Senhor lhe dividio as 
aguas, fazendo que toda a noite assoprasse 
hum vento vehemente, e abrazador, que lhe 
seccou o fundo. Estando a agua assim di- 
vidida, 

22 Entrarao os filhos d’Israel pelo meio 
do mar secco, tendo pela direita, e pela es- 
querda a agua, que lhe servia como de muro. 

23 E os Egypcios, que os perseguiao, 
entrarao depois defies pelo meio do mar 
com toda a- cavallaria de Farao, suas car- 
ropas, e cavallos. 

24 Mas quando veio a vigilia da manha, 
o Senhor tendo olhado para o campo dos 
Egypcios por entre a columna de fogo, e a 
columna de nuvem, fez perecer todo o seu 
exercito. 

25 Elle embaracou as rodas das carrocas, 
e os Egypcios forao ao fundo. Entao dis- 
serao entre si os Egypcios : Fujamos dos 
Israelitas, porque o Senhor pugna por elles 
contra nos. 

26 Mas o Senhor disse a Moyses: Es- 
tende a tua mao sobre o mar, para que as 
aguas se tornem sobre os Egypcios, sobre 
as suas carrocas, e sobre a sua cavallaria. 

27 Estendeo pois Moyses a mao sobre o 
mar, e ao primeiro romper da manha se tor- 
nou o mar ao mesmo lugar, onde antes estava* 
Assim quando os Egypcios liiao fugindo, 

vierao as aguas encontrar-se com elles, e o 
Senhor os involveo no meio das ondas. 

28 Tendo-se desta sorte tornado a ajuntar 
as aguas, cobrirao as carrocas, e a cavallaria 
de todo o exercito de Farao, que tinhao en- 
trado no mar em alcance dos Israelitas, e nao 
escapou defies nem sequer hum. 

29 Mas os filhos d’Israel ao contrario pas- 
sarao a pe enxuto pelo meio do mar, tendo 
a direita, e a esquerda as aguas, que lhes 
serviao como de muro. 

30 Naquelle dia livrou o Senhor a Israel 
da mao dos Egypcios. 

31 E os Israelitas virao os cadaveres dos 
Egypcios sobre a praia do mar, e os effeitos, 
que a poderosa mao do Senhor tinha obrado 
contra elles. Entao temeo o Povo o Se¬ 
nhor, creo no Senhor, e em seu servo Moy¬ 
ses. 

CAPITULO XV. 
Cantico d’Acguo de Gragas depois da passa- 

gem do Mar Vermelho. Acampamento em 
Mara, onde Moyses faz as aguas doces. 

NTAO Moyses, e os filhos d’Israel can- 
tarao este Cantico ao Senhor, e disserao: 

Cantemos louvores ao Senhor, por ter feito 
brilhar a sua grandeza, e a sua gloria, e por¬ 
que precipitou no mar o cavallo, e o caval- 
leiro. 

2 O Senhor he a minha fortaleza, e o ob- 
jecto dos meus louvores, porque se fez meu 
Salvador. Elle he que he o meu Deos, e eu 
celebrarei a sua gloria: elle he o Deos de 
meu pai, e eu exaltarei a sua grandeza. 

3 O Senhor se houve como hum guer- 
reiro : o seu nome he o Todo poderoso. 

4 Elle precipitou no mar as carropas, e o 
exercito de Farao: os mais notaveis d’entre 
os seus Principes forao sumergidos no Mar 
Vermelho. 

5 Elles forao sepultados nos abysmos : 
cahirao no fundo como huma pedra. 

6 A tua dextra, Senhor, se assinalou no 
muito que fez brilhar a sua forpa: a tua dex¬ 
tra, Senhor, ferio o inimigo. 

7 E tu deitaste abaixo os teus adversaries 
com a grandeza de tua gloria: tu mandaste 
a tua ira, que os devorou como huma palha. 

8 Tu excitaste o vento do teu furor, e ao 
seu assopro se congregarao as aguas. A cor- 
rente da agua parou, e os abysmos se ajun- 
tarao no meio do mar. 

9 O inimigo disse : Eu os perseguirei, e 
eu os alcancarei. Eu repartirei os seus des- 
pojos, e a minha alma ficara farta. Eu des- 
embainharei a minha espada, e a minha 
mao os fara cahir mortos. 

10 Mas tanto que o teu vento assoprou, o 
mar os cobrio. Elles calnrao como chumbo 
no fundo das grandes aguas. 

11 Quem d’entre os Heroes te he seme- 
lhante a ti, Senhor ? Quem te he semelhante- 
a ti, que es grande em santidade, que es ter- 
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nvel, que es digno de todos os louvores pelas 
maravilhas, que obras. 

12 Tu estendeste a tua mao, e a terra os 
devorou. 

13 Tu na tua misericordia te fizeste o 
Conductor do Povo, que remiste: e tu na 
tua fortaleza o levaste ate a tua santa morada. 

14 Os Povos se levantarao, e se irarao : 
huma profunda dor se apossou dos Filistheos. 

15 Os Principesde Edom se turbarao : o 
espanto surprendeo os valentes de Moab : 
todos os liabitantes de Canaan ficarao enre- 
gelados. 

16 Caia sobrelles o medo, e o pavor, a 
effeito do poder do teu brapo : elles se tor- 
nem immoveis como huma pedra, ate que 
passe o teu Povo, Senhor; ate que passe 
este teu Povo, que tu adquiriste para ti. 

17 Tu os conduziras, Senhor, e tu os 
estabeleceras no monte da tua heranpa, nesta 
firmissima habitapao, que tu te preparaste; 
nesse Santuario, Senhor, que as tuas maos 
firmarao. 

18 O Senhor reinara na eternidade, e alem 
da eternidade. 

19 Porque Farad entrou a cavallo no mar 
com as suas carropas, e cavallaria : e o Se¬ 
nhor fez que tornassem sobrelles as aguas do 
mar. Os filhos d’lsrael porem caminharao 
a pe enxuto pelo meio delle. 

20 Maria Profetiza, irma de Arao, pegou 
num tambor; e todas as mulheres forao 
atras della com tambores formando coros. 

21 E Maria era a primeira que cantava, 
dizendo : Cantemos louvores ao Senhor, por 
ter feito brilhar a sua grandeza, e a sua 
gloria; e porque precipitou no mar o caval¬ 
lo, e o cavalleiro. 

22 Depois logo que Moyses fez partir os 
Israelitas do Mar Vermelho, entrarao elles 
no deserto de Sur : e como tivessem andado 
tres dias pela solidao, nao achavao agua. 

23 Em fim chegarao a Mara, e nao podiao 
beber das aguas de Mara, porque erao ama- 
ras. Por isso a este lugar lhe foi posto hum 
nome bem congruente, qual he o de Mara, 
que quer dizer amargura. 

24 Entao murmurou o Povo contra Moy- 
sds, dizendo : Que havemos nos de beber? 

25 Porem Moyses clamou ao Senhor, o 
qual lhe mostrou hum pao, que elle lanpou 
nas aguas, e as aguas se tornarao doces. Alii 
lhes deo Deos certos preceitos e certas orde- 
nanpas; e alii tentou elle o Povo, dizendo: 

26 Se tu obedeceres a voz do Senhor teu 
Deos, e obrares o que he recto diante de 
seus olhos ; se obedeceres aos seus manda- 
mentos, e guardares todos os seus preceitos, 
eu vos nao ferirei com enfermidade alguma 
das com que feri o Egypto : porque eu sou 
o Senhor, que te sara. 

27 Depois vierao os filhos d’lsrael a Elim, 
onde havia doze fontes, e setenta palmeiras, 
e elles se acamparao ao pe das aguas. 
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CAPITULO XVI. ' 
Murmurafao dos Hebreos. Deos lhes man- 

da codornizes, efaz chover o manna. Ins- 
trucgoes como o manna se deve apanhar. 

rPENDO toda a multidao dos filhos d’ls- 
rael partido d’Elim, veio para o deserto 

de Sin, que he entre Elim, e Sinai, ao de- 
cimo quinto dia do segundo mez, depois que 
tinhao sahido do Egypto. 

2 E todos os filhos d’lsrael, estando neste 
deserto, murmurarao contra Moyses, e con¬ 
tra Arao, dizendo-lhes: 

3 Prouvera a Deos que nos fossemos mor- 
tos no Egypto pela mao do Senhor, quando 
la estavamos assentados ao pe das panellas 
de came, e comiamos quanto pao queria- 
mos. Porque nos trouxestes vos a este de¬ 
serto, para matardes aqui de fome todo o 
Povo ? 

4 Entao disse o Senhor a Moyses: Eu 
estou para vos fazer chover paes do Ceo. 
Saia o Povo, e apanhe delies o que bastar 
para cada dia, porque quero experimentar 
se elle caminha pela minha Lei, ou nao. 

5 Ao dia sexto ajunte-se destes paes o que 
se ha de guardar em casa; e elles apanhem 
dohrado do que he costume nos outros dias. 

6 Entao disserao Moyses, e Arao a todos 
os filhos d’lsrael: Esta tarde sabereis vos 
que o Senhor he quem vos tirou do Egypto. 

7 E a manha pela manha vereis vos bri¬ 
lhar a gloria do Senhor : porque elle ouvio 
as vossas murmurapoes contra elle. Pois no 
tocante as pessoas de nos os dous, quem so- 
mos nos, para que vos murmureis contra 
nos ? 

8 Proseguio Moyses, dizendo: Esta tarde 
vos dara o Senhor carne para comerdes; 
e a manha elle vos fartara de paes: por¬ 
que elle ouvio as palavras de murmura- 
pao, que vos proferistes contra elle : pois 
quanto a nos, quem somos nos? Nao somos 
nos os a quem as vossas murmurapoes ata- 
cao, mas sim o Senhor. 

9 Disse tambem Moyses a Arao : Dize a 
todo o ajuntamento dos filhos d’lsrael: Che- 
gai-vos para diante do Senhor, porque elle 
ouvio a vossa murmuracao. 

10 Quando Arao ainda estava fallando a 
todo o ajuntamento dos filhos d’lsrael, olha- 
rao elles para a parte do deserto, e eis-que 
de repente apparece a gloria do Senhor na 
nuvem. 

11 Ora o Senhor tinha fallado a Moyses, 
e lhe tinha dito : 

12 Eu ouvi as murmurapoes dos filhos 
d’lsrael. Dize-lhes : Vos comereis esta tarde 
carne, e a manha vos fartareis de paes; e 
vos sabereis que eu sou o Senhor vosso 
Deos. 

13 A’tarde pois veio hum numero sem 
numero de codornizes, que cobrirao todo 
o campo; e pela manha tambem todos os 
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orredores do campo forao carregados d’or- 
valho. 

14 E estandoa superficieda terra eoberta 
delle, vio-se apparecer no deserto huma 
cousa miuda, e como pisada num gral, que se 
assemelhava aquelles pequenos graos de 
geada branca, que cahem sobre a terra. 

15 O que tendo visto os filhos d’Israel, 
disserao huns para os outros : Manhu, isto 
he: Que he isto ? Porque nao sabiao o que 
era. Moyses lhes respondeo: Este he o 
pao, que o Senhor vos deo para comerdes. 

16 E eis-aqui o que o Senhor ordena : 
Cada hum apanhe delle quanto lhe for 
necessario para comer. Tomai hum gomor 
para cada pessoa, conforme o numero da- 
quelles, que houver em cada tenda. 

17 Assim o fizerao os filhos d’Israel: apa- 
nharao do manna, huns mais, outros menos. 

18 E tendo-o medido por hum gomor, 
nem o que tinha ajuntado mais, tinha mais; 
nem o que tinha ajuntado menos, tinha me¬ 
nos : mas cada hum se achou com quanto 
podia comer. 

19 Moyses lhes disse: Nenhum deixe 
nada para a manha. 

20 Mas elles nao lhe derao ouvidos: e 
tendo alguns guardado do manna para o 
outro dia, elle se achou gafo de bichos, e 
todo corrompido : do que Moyses se agastou 
contra elles. 

21 Cada hum pois colhia todas as manhans 
quanto lhe era necessario para comer: e 
quando vinha o calor do Sol, derretia-se. 

22 Ao dia sexto colherao elles dobrado; 
isto he, colherao dous gomores para cada 
pessoa : e todos os Principes do Povo vierao 
dar parte disto a Moyses. 

23 O qual lhes disse: Isto he o que o 
Senhor ordenou: A’manha sera o dia de 
sabbado, cujo descanyo he consagrado ao 
Senhor. Fazei pois o que tendes que fazer: 
Cozei o que tendes que cozer : e tudo o que 
ficar d’hoje, guardai-o para a manha. 

24 E tendo-o elles feito, como Moyses o 
ordenara, nao apodreceo o manna, nem se 
acharao bichos nelle. 

25 Disse-lhes ainda Moyses: Comei-o 
hoje, porque he o sabbado do Senhor, e vos 
o nao achareis hoje no campo. 

26 Colhei-o pois os seis dias : mas o dia 
setimo he o sabbado do Senhor: por isso 
nelle nao se achara manna. 

27 C’hegado que foi o setimo dia, sahirao 
alguns do Povo a apanhal-lo, e nao o 
acharao. 

28 Entao disse o Senhor a Moyses : Ate 
quando nao haveis vos de querer guardar os 
meus mandamentos, e a minha Lei.? 

29 Considerai que o Senhor vos mandou 
observar o sabbado, e que para isso vos deo 
elle ao sexto dia dobrado sustento. Cada 
hum de vos logo fique na sua tenda o dia 
setimo, e nao saia della. 

30 O Povo pois observou o descanfo do 
sabbado no dia setimo. 

31 E os Israelitas derao a este sustento o 
nome de man: e elle parecia-se com a se- 
mente do coentro : era branco, e d’hum gosto 
semelhante ao do pao amassado com mel. 

32 Ainda Moyses disse mais : Eis-aqui o 
diz o Senhor : Enchei hum gomor de manna, 
e ponde-o diante do Senhor, para se con- 
servar memoria delle nos tempos vindouros; 
e para que se saiba qual foi o manjar, com 
que eu vos sustentei no deserto, depois da 
vossa sahida do Egypto. 

33 Disse pois Moyses a Arao: Toma 
hum vaso, e mette nelle tanta quantidade de 
manna, quanta pode caber num gomor; e 
poe-no em reserva diante do Senhor, para 
que elle se conserve nas gerafos futuras, 

34 Segundo a ordem, que eu acerca disso 
recebi do Senhor. E Arao poz este vaso no 
Tabernaculo para alii se conservar. 

35 Ora os Israelitas sustentarao-se do 
manna quarenta annos, ate o tempo da sua 
chegada a hum paiz cultivado. Elles se 
servirao deste mantimento ate a sua entrada 
nas primeiras terras de Canaan. 

36 O gomor porthn he a decima parte 
d’hum Efi. 

CAPITULO XVII. 
Murmur agao dos Israelitas em Rajffidim. 

Faz Deos sahir agua d’hum rochedo. Des- 
J'eita dos Amalecitas. 

ENDO-SE partido pois todos os filhos 
d’lsrael do deserto de Sin, e tendo feito 

as suas Mansoes nos lugares, que o Senhor 
lhes havia apontado ; elles se acamparao em 
Raffidim, onde nao havia agua para dar de 
beber ao Povo. 

2 Entao tornarao elles a murmurar contra 
Moyses, dizendo: Da-nos agua para be- 
bermos. Moyses lhes respondeo : Porque 
murmurais vos contra mim ? porque tentais 
o Senhor? 

3 O Povo pois achando-se neste sitio 
atormentado da sede, e sem agua, queixou-se 
altamente de Moyses, ate lhe dizer: Porque 
nos fizeste tu sahir do Egypto, para agora 
nos fazeres morrer de sede a nos, aos nossos 
filhos, e as nossas bestas ? 

4 Clamou entao Moyses ao Senhor, e lhe 
disse: Que farei eu a este Povo? Pouco 
falta que elle me nao apedreje. 

5 E o Senhor disse a Moyses : Caminha 
adiante do Povo; leva comtigo alguns dos 
anciaos d’Israel; toma na tua mao a vara, 
com que feriste o rio; e vai atd a pedra 
d’Horeb. 

6 Eu me acharei la comtigo: tu feriras a 
pedra, e della sahira agua, para que o Povo 
tenha donde beber. Fez Moyses diante dos 
anciaos d’lsrael o que o Senhor lhe havia 
ordenado. 

7 E elle chamou este lugar a Tentacfio, 
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alludindo aos queixumes dos filhos d’Israel, 
e a que elles tentarao o Senhor, dizendo: 
Esta o Senhor no meio de nos, ou nao esta? 

8 Entretanto Amalec veio a Ilaffidini a 
pelejar contra Israel. 

9 Entao disse Moyses a Josue: Escolhe 
homens, e vai pelejar contra Amalec. Eu a 
manha serei no alto do outeiro, tendo a vara 
de Deos na mao. 

10 Fez Josue o que Moyses lhe tinha 
dito, e pelejou contra Amalec. Porem 
Moyses, Arao, e Hur subirao ao cume do 
outeiro. 

11 E quando Moyses tinha as maos levan- 
tadas, ficava Israel victorioso : mas se as 
abaixava hum pouco, era Amalec o que 
levava a melhor. 

12 Entretanto as maos de Moyses pesa- 
vao-lhe. Pelo que elles tomarao huma 
pedra; e tendo-a posto por baixo de Moyses, 
este se assentou nella: e Arao, e Hur lhe 
sostinhao as maos de ambas as partes. Assim 
as suas maos se nao canjarao ate o por do 
Sol. 

13 Josue pois fez fugir a Amalec, e passar 
ao ho da espada o seu Povo. 

14 Entao disse o Senhor a Moyses: 
Escfeve isto num Livro, para servir de monu- 
mento, e faze-o ouvir a Josue. Porque eu 
hei de extinguir a memoria d’Amalec de- 
baixo do Ceo. 

15 Moyses edificou alii hum Altar, a que 
elle poz este nome: O Senhor he a minha 
gloria. 

16 Porque a mao do Senhor, disse elle, se 
levantara do seu thronO contra Amalec ; e o 
Senhor lhe fara guerra no decurso de todas 
as gerafoes. 

CAPITULO XVIII. 
Jethro, sogro de Moyses, vem ao campo dos 

Israelitas. Conselhos, que elle deo a 
Moyses. 

GV HA Jethro, Sacerdote de Madian, e 
sogro de Moyses, tendo ouvido tudo o 

que Deos tinha feito a favor de Moyses, e do 
seu Povo d’Israel, e como o tinha feito sahir 
do Egypto; 

2 Tomou a Seffora, mulher de Moyses, 
a qual este lhe tinha remettido, 

3 E a seus dous filhos, hum dos quaes se 
tinha chamado Gersao, por seu pai ter dito : 
Eu fui viandante numa terra estrangeira; 

4 E o outro Eliezer, por seu pai ter dito : 
O Deos de meu pai foi o meu defensor, e 
elle me salvou da espada de Farao. 

5 Veio pois Jethro, sogro de Moyses, ter 
com elle, trazendo-lhe sua mulher, e seus 
filhos ao deserto, onde elle tinha feito acampar 
o Povo junto ao monte de Deos. 

6 E elle mandou dizer a Moyses: Eu 
Jethro, teu sogro, venho a ti com tua mulher, 
e teus dous filhos. 

7 Moyses tendo ido a eqcontrar-se com 
G2 

seu sogro, se abaixou profundamente diante 
delle, e o beijou : e elles se cumprimentarao, 
significando desejar hum ao outro lodaasorte 
de felicidades. Feito isto, entrou Jethro na 
tenda de Moyses, 

8 O qual contou a seu sogro todas as ma- 
ravilhas, que Deos tinha obrado contra 
Farao, e contra os Egypcios a favor d’Israel; 
todos os trabalhos, que tinhao padecido no 
caminho, e de que maneira os havia o 
Senhor livrado. 

9 Jethro se alegrou de todas as grajas, 
que o Senhor fizera a Israel, e de que o tivesse 
tirado do poder dos Egypcios, e disse : 

10 Bemdito seja o Senhor, que vos livrou 
da mao dos Egypcios, e da mao de Farao; e 
que salvou o seu Povo do poder do Egypto. 

11 Agora conhefo que o Senhor he 
grande sobre todos os Deoses; pois elle 
assim castigou a soberba, e insolencia, com 
que os Egypcios tinhao tratado o seu Povo. 

12 Jethro pois, sogro de Moyses, offereceo 
a Deos holocaustos, e hostias : e Arao, e to¬ 
dos os anciaos d’Israel vierao comer pao 
com elle diante do Senhor. 

13 Ao outro dia assentou-se Moyses para 
dar audiencia ao Povo, que se presentava 
diante delle, des de pela manha ate a tarde. 

14 E seu sogro tendo visto tudo o que elle 
fazia ao Povo, disse-lhe: Que he isto que tu 
fazes ao Povo ? Porque estas tu assentado, e 
todo o Povo esperando des de pela manha 
ate a tarde ? 

15 Moyses lhe respondeo: He que o Povo 
vem a mini para ouvir pronunciar a sentenca 
de Deos. 

16 E quarido entrelles succede haver 
alguma differenca, vem ter comigo, para que 
eu a desfaf a, e para que lhes mostre os pre- 
ceitos, e a Lei de Deos. 

17 Nao fazes bem, disse Jethro. 
18 Estas-te fatigando sem proposito, tu, e 

este Povo, que vive comtigo. Este trabalho 
he sobre as tuas forfas, e tu so nao o poderas 
aturar. 

19 Mas ouve o que te vou a dizer, e o 
conselho, que te vou a dar, e sera Deos com¬ 
tigo. Presta-te ao Povo naquellas cousas, 
que dizem respeito a Deos, para expores ao 
Senhor os requerimentos do Povo ; 

20 Para lhes ensinares as ceremonias, e o 
modo, com que devem honrar a Deos; o 
caminho, por onde devem andar; e as obras, 
que devem fazer. 

31 Mas escolhe d’entre os do Povo huns 
tantos homens poderosos, que temao a Deos, 
que sejao amigos da verdade, e inimigos da 
avareza: e constitue do numero destes ho¬ 
mens huns chefes de mil, outros chefes de 
cento, outros de sincoenta, outros de dez : 

22 Cuja occupapao seja fazer justifa ao 
Povo em todo o tempo; mas que reservem 
ao teu conhecimento os negocios de maior 
supposifao, e julguem somente os mais pe- 
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quenos. Desta sorte o pezo, que te opprime, 
vira a ser mais leve, sendo repartido entre 
outros. 

23 Se fizeres isto, que te digo, cumpriras 
com o mandamento de Deos; poderas ser 
capaz de executar as suas ordens; e todo 
este Povo voltara em paz para sua casa. 

24 Moyses- tendo ouvido isto, fez tudo o 
que seu sogro lhe suggerira. 

25 E tendo escolhido d’entre todo o Povo 
d’Israel homens de valor, constituio-os 
Principes do Povo, para huns governarem 
mil, outros cem, outros sincoenta, outros 
dez. 

26 Estes faziao justif a ao Povo em todo o 
tempo : mas davao conta a Moyses de todos 
os negocios mais difficeis, sentenciando elles 
somente os mais faceis. 

27 Depois deixou Moyses retirar-se seu 
sogro, o qual partindo, se recolheo para a 
sua terra. 

CAPITULO XIX. 
Chegdo os Israelites perto de Sinai. Moyses 

sobe a este monte. Toma, e manda 
Povo, que se prepare para ouvir as ordens 
do Senhor. Da Deos mostras da sua gloria 
no monte. 

A O terceiro dia do terceiro mez da sahida 
dos Israelitas do Egypto, chegarao elles 

. deserto de Sinai. 
2 Tendo partido de Raffidim, e chegado 

a este deserto, acamparao-se no mesmo 
lugar: e Israel poz as suas tendas bem 
defronte do monte. 

3 Depois subio Moyses ao monte para 
fallar a Deos: porque o Senhor o chamou 
do alto do monte, e lhe disse : Eis-aqui o 
que tu has de dizer a casa de Jacob, e o que 
has de annunciar aos filhos d’lsrael. 

4 Vos mesmos vistes o que eu fiz aos 
Egypcios, e de que modo eu vos trouxe, 
como a aguia traz seus filhos sobre as suas 
azas, e que eu vos tomei por meus. 

5 Se vos logo ouvirdes a minha voz, e 
observades o pacto, que fiz convosco, eu vos 
tomarei por meu Povo particular, com pre 
ferencia a todos os outros Povos : porque 
toda a terra he minha. 

6 E vos sereis o meu Reino Sacerdotal, e 
huma Napao santa. Eis-aqui o que tu has 
de dizer aos filhos dTsrael. 

7 Moyses pois tendo descido, fez ajuntar 
os anciaos, e expoz-lhes tudo o que o Senhor 
lhe tinha mandado que llies dissesse. 

8 E todo o Povo respondeo a huma voz 
Tudo o que o Senhor disse faremos. Referio 
Moyses ao Senhor as palavras do Povo : 

9 E o Senhor lhe disse : JBrevemente virei 
a ti numa nuvem escura, para que o Povo 
me oupa fallar comtigo, e te creia para 
sempre. Depois que Moyses referio ao 
Senhor as palavras do Povo, 

10 Elle lhe disse: Vai ter com o Povo, e 

santifica-os hoje, e a manha. Lavem os 
seus vestidos, 

11 E eslejao promptos para o terceiro dia : 
porque no terceiro dia descera o Senhor 
a vista de todo o Povo sobre o monte 
Sinai. 

12 Tu designaras em roda limites ao Povo, 
e lhe diras: Guardai-vos nao subais ao 
monte, nem vos chegueis as suas faldas. 
Todo o que tocar o monte, morrera. 

13 Nao o tocara mao d’homem ; mas elle 
sera ou apedrejado, ou assetteado: quer 
elle seja besta, quer seja homem, nao ha de 
mais viver. Quando a trombeta comepar a 
ouvir-se, entao subirao ao monte. 

14 Moyses tendo descido do monte, foi 
ter com o Povo, e o santificou. E depois de 
todos terem lavado os seus vestidos, elle llies 
disse: 

15 Estai apparelhados para o terceiro dia, 
e nao vos chegueis a vossas mulheres. 

16 Chegado que foi o dia terceiro, quando 
ja era muito dia, eis-que se come^ao a ouvir 
trovoes, e a ver-se fuzilar o ar: huma nuvem 

ao mui espessa cobre o monte : soa a trombeta 
com grande estrondo : e o Povo, que estava 
no campo, todo fica passado de medo. 

17 Entao os fez Moyses abalar do campo 
lara se irem encontrar com o Senhor, e elles 
icarao ao sobpe do monte. 

18 Todo o monte Sinai estava cheio de 
fumo : porque tinha descido o Senhor a elle 
no meio dos fogos; e dahi se elevava o fumo 
ao alto, como d’huma fornalha; e todo o 
monte mettia terror. 

19 O som da trombeta tambem se hia 
augmentando poucou apouco, e era jamais 
forte, e mais penetrante. Moyses fallava a 
Deos, e Deos lhe respondia. 

20 E o Senhor tendo descido sobre o 
monte Sinai, sobre o mesmo cume do monte, 
chamou a Moyses ao mais alto delle. E 
tanto que Moyses la chegou, o Senhor lhe 
disse: 

21 Desce, e adverte o Povo, nao succeda 
que pelo desejo de ver o Senhor passe elle 
dos limites, e pereca hum grande numero 
defies. 

22 Os sacerdotes tambem, que se ehegao 
ao Senhor, santifiquem-se, nao succeda que 
elle os fira de morte. 

23 Respondeo Moyses ao Senhor: O 
Povo nao podera subir ao monte de Sinai, 
visto que tu mesmo me ordenaste expres- 
sissimamente, dizendo : Poe limites ao redor 
do monte, e santifica-o. 

24 O Senhor lhe disse: Vai, desce: de¬ 
pois subiras tu, e Arao comtigo. Mas os 
Sacerdotes, e o Povo nao passem dos limites, 
nem subao onde esta o Senhor, nao succeda 
qqe elle os mate. 

25 Desceo pois Moyses ate onde estava 
o Povo, e contou-lhe tudo o que Deos lhe 
tinha dito. 
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CAPITULO XX. 
O Senhor annuncia ao Povo os sens Manda- 

mentos. Temor, que teve o Povo. Mou¬ 
ses o assegura. Ordens de Deos sobre a 
construcgao de hum Altar. 

EPOIS fallou o Senhor liestes ter- 
mos: 

2 Eu sou o Senhor ten Deos, que te tirei 
do Egypto, da casa da servidao. 

3 Nao teras Deoses estrangeiros diante 
de mim. 

4 Nao faras para ti imagem de escultura, 
nem figura alguma de tudo o que ha em 
sima no Ceo, e do que ha em baixo na terra, 
nem de cousa, que haja nas aguas debaixo 
da terra. 

5 Nao as adoraras, nem lhes daras culto : 
porque eu sou o Senhor teu Deos, o Deos 
forte, e zeloso, que vinga a iniquidade dos 
pais nos filhos ate a terceira, e quaxta gera- 
P ao daquelles, que me aborrecem ; 

6 E que faz misericordia ate mil gera- 
poes aquelles, que me amao, e que guardao 
os meus preceitos. 

7 Nao tomaras em vao o nome do Se¬ 
nhor teu Deos: porque o Senhor nao tera 
por innocente aquelle, que tomar em vao o 
nome do Senhor seu Deos. 

8 Lembra-te de santificar o diade sabbado. 
9 Trabalharas seis dias, e faras nelles tudo 

o que tens para fazer. 
10 O setimo dia porem he o dia do des- 

canpo consagrado ao Senhor teu Deos. Nao 
faras nesse dia obra alguma, nem tu, nem 
teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, 
nem a tua escrava, nem a tua besta, nem o 
peregrino, que vive das tuas portas para 
dentro. 

11 Porque o Senhor fez em seis dias o 
Ceo, e a terra, e tudo o que nelles ha, e 
descanpou ao setimo dia. Por isso o Se¬ 
nhor abenpoou o dia setimo, e o santificou. 

12 Honraras a teu pai, e a tua mai, para 
teres huma vida dilatada sobre a tei'ra, que o 
Senhor teu Deos te ha de dar. 

13 Nao mataras. 
14 Nao fornicaras. 
15 Nao furtaras. 
16 Nao diras falso testemunho contra o 

teu proximo. 
17 Nao cubiparas a casa de teu proximo : 

nao desejaras a sua mulher, nem o seu 
servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem 
o seu jumento, nem cousa alguma, que lhe 
pertencer. 

18 Ora todo o Povo ouvia os trovoes, e o 
som da trombeta, e via os relampagos, e o 
monte coberto de fumo : e como estavao 
passados de medo, e de pavor, deixarao-se 
estar de longe. 

19 E elles disserao a Moyses: Falla-nos 
tu, que nos te ouviremos; e nao nos falle o 
Senhor, nao succeda que morramos. 
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20 Respondeo Moyses ao Povo: Nao 
temais. Porque o Senhor veio para vos 
provar, e para imprimir em vos o seu temor, 
a fim de vos nao peccardes. 

210 Povo pois ficou longe : e Moy¬ 
ses se chegou a escuridade, em que Deos 
estava. 

22 Disse outrosi o Senhor a Moyses: 
Diras mais aos filhos d’Israel: Vos bem 
vistes que eu vos fallei do Ceo. 

23 Nao fareis para vos nem Deoses de 
prata, nem Deoses d’ouro. 

24 Far-me-heis hum Altar de terra, e 
offerecereis em sima delle os vossos holo- 
cautos, as vossas hostias pacificas, as vossas 
ovelhas, e os vossos bois em todos os lugares, 
onde o meu nome for lembrado. Eu virei 
a ti, e eu te abenpoarei. 

25 Se tu me edificares algum Altar de 
pedra, nao o edificaras de pedras cortadas : 
porque elle ficara polluto, se vos empregar- 
des na sua fabrica o cinzel. 

26 Nao subiras por degraos ao meu Altar, 
para que se nao revele a tua torpeza. 

CAPITULO XXI. 
Ordenagoes acerca dos escravos. Leis contra 

os homicidas, c outros criminosos. Pena 
de taliao. 

T^IS-AQUI as ordenapoes de justipa, que 
^ tu proporas ao Povo. 

2 Se tu comprares hum escravo Ilebreo, 
elle te servira seis annos, e ao setimo sahira 
forro de graca. 

3 Elle se ira de tua casa com o mesmo ves- 
tido, com que tinha entrado nella. Se tiver 
mulher, tambem a mulher sahira com elle. 

4 Mas se o senhor lhe deo mulher, e elle 
teve della filhos, e filhas; a mulher, e os fi¬ 
lhos serao de seu senhor, e elle escravo sahira 
com o seu vestido. 

5 Se o escravo disser: Eu tenho amor a 
meu senhor, a minha mulher, e a ’meus 
filhos; nao quero sahir a troco de ficar 
forro, 

6 Seu senhor o fara comparecer diante 
dos Deoses; e depois tendo-o chegado a 
porta, e as umbreiras, lhe fiirara a orelha com 
huma sovela, e elle ficara sexi escravo para 
sempre. 

7 Se alguem vender sua filha para ser 
criada de servir, esta nao sahira, como cos- 
tumao sahir as escravas. 

8 Se ella desagradar aos olhos do amo, a 
quem fora entregue, elle a pora em liber- 
dade : mas huma vez que a nao quiz ter 
comsigo, nao a podera vender a algum Povo 
estrangeiro. 

9 Se o amo a casou com seu filho, tratal- 
la-ha, como d’ordinario se tratao as filhas. 

10 Mas se elle depois casou seu filho com 
outra, dara a primeira o necessario para o 
seu casamento, e para o seu vestido, e nao 
lhe negara o premio da sua virgindade. 
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11 Se elle nao fizer estas tres cousas, 
sahira a mofa de grata, sem se lhe pedir 
dinheiro algum. 

12 Todo o que matar de caso pensado hum 
homem, sera tambem morto. 

13 Mas se elle o matou, sem lhe ter ar- 
mado trai^ao, mas porque Deos o fez cahir 
entre as suas maos, eu vos apontarei hum 
lugar, onde elle se podera refugiar. 

14 Todo o que matar hum homem de 
caso pensado, e depois de lhe ter armado 
traipao, vos o arrancareis do meu Altar, para 
que morra. 

15 Todo o que ferir a seu pai, ou a sua 
mai, morra. 

16 Aquelle, que furtar hum homem He- 
breo, e o vender para escravo, convencido 
que for deste crime, morra. 

17 0 que amaldipoar a seu pai, ou a sua 
mai, morra. 

18 Se dous homens se travarem de razoes, 
e hum ferir o outro com pedra, ou punhada, 
e o ferido nao morrer, mas hear precisado a 
estar de cama; 

19 Se depois elle se levanta, e anda por 
fora firmando-se no seu bordao, aquelle, 
que o ferio, sera dado por innocente; mas 
ficara obrigado a lhe pagar perdas, e damnos 
a medida do tempo, que o ferido nao pode 
trabalhar, e a dar-lhe tudo o que elle dis- 
pendeo com os Medicos. 

20 Se algum ferir o seu escravo, ou a sua 
escrava com humavara, eelles lhe morrerem 
nas maos, sera tratado como culpavel deste 
crime. 

21 Mas se elles sobreviverem hum, ou 
dous dias, nao ficara sujeito a pena, porque 
o seu escravo he prepo do seu dinheiro. 

22 Se dous homens brigarem hum com 
outro, e hum delies ferir huma mulher peja- 
da, que veio a parir a sua crianpa morta, 
ficando ella viva; sera condemnado a pagar 
quanto o marido da mulher quizer, e quanto 
ordenarem os arbitros. 

23 Mas se a mai morreo da ferida, dara 
vida por vida, 

24 Olho por olho, dente por dente, mao 
por mao, pe por pe, 

25 Queimadura por queimadura, ferida 
por ferida, nodoa negra por nodoa negra. 

26 Se hum ferir no olho ao seu escravo, 
ou a sua escrava, e os deixar gazeos, dar- 
lhes-ha carta d’alforria pelo olho, que lhes 
tirou. 

27 Se lhes fez cahir hum dente, tambem 
os pora livres. 

28 Se hum touro ferir com as suas pon- 
tas hum homem, ou huma mulher, e elles 
morrerem disso, apedrejar-se-ha o touro, e 
nao se lhe comera a came ; mas o dono do 
touro sera innocente. 

29 Se o touro he ja de tempos avezado a 
marrar, e o dono tendo sido disso advertido 
nao o mandou estar encurralado; se este 

[Port.] 

animal matar hum homem, ou huma mulher, 
o touro sera apedrejado, e o dono matal-lo- 
hao. 

30 Se se lhe permittir que rima a sua vida 
a preco de dinheiro, estara obrigado a dar 
por ella tudo o que se lhe pedir. 

31 Se este touro ferir com as suas pontas 
hum rapaz, ou huma rapariga, o dono estara 
sujeito a mesma pena. 

32 Se ferir hum escravo, ou huma escrava, 
o dono do touro pagara ao dono do escravo 
trinta siclos de prata, e o touro sera ape¬ 
drejado. 

33 Se alguem abrir, ou cavar huma cis- 
terna, sem lhe deixar o bocal tapado, e nella 
cahir hum boi, ou hum jumento ; 

34 O dono desta cisterna pagara o valor 
destas bestas, e as bestas serao para elle. 

35 Se o boi d’hum homem escomar o boi 
d’outro, e este morrer da pontada, vender-se- 
ha o boi vivo, e os dous donos repartirao 
entre si o preco ; e tambem repartirao igual- 
mente entre ambos o boi morto. 

36 Se o dono do boi, que deo a marrada, 
sabia que elle de tempos era avezado a isso, 
e nao o encurralou, dara boi por boi, e toda 
a came do boi morto sera sua. 

CAPITULO XXII. 
Leis sobre o fur to, a fornicacao, a usura, os 

dizimos, as primicias. 

E alguem furtar hum boi, ou huma ove- 
lha, e os matar, ou vender; restituira 

sinco bois por hum boi, e quatro ovelhas 
por huma ovelha. 

2 Se hum ladrao for achado arrombando 
a porta d’huma casa, ou escavando a parede 
para entrar; e sendo ferido, morreo da feri¬ 
da : aquelle, que o ferio, nao sera culpado 
da sua morte. 

3 Se elle matou o ladrao ja de dia, com- 
metteo homieidio, e sera punido de morte. 
Se o ladrao nao tiver por donde pague o 
furto, sera vendido. 

4 Se aquillo, que elle roubou, se acha 
ainda vivo em sua casa, quer seja boi, quer 
seja jumento, quer seja ovelha, restituira o 
dobro. 

5 Se algum homem damnificou hum cam- 
po, ou huma vinha, deixando la entrar a 
sua besta a pastar o que nao he seu, dara o 
melhor que houver no seu campo, ou na sua 
vinha, para satisfazer o prejuizo, segundo a 
avaliagao, que se fizer delle. 

6 Se o fogo prendendo em materias sec- 
cas, pegou nas medas de trigo, ou nos feixes, 
que ainda estavao no campo ; aquelle, que 
accendeo o fogo, pagara a perda, que elle 
causou. 

7 Se alguem depositar algum dinheiro, ou 
pozer em guarda qualquer movel em casa de 
seu amigo; dado caso que o furtem ao de¬ 
positary, e se ache o ladrao, pagara este o 
dobro: 
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8 Se se nao acha o ladrao, sera obrigado 
o dono da casa a presentar-se aos Deoses, e 
a jurar que elle nao tomou o que era de seu 
proximo, 

9 Nem da sua parte houve fraude; ou a 
cousa fosse hum boi, ou fosse hum jumento, 
ou fosse huma ovelha, ou outra qualquer 
cousa, que se perdesse. Os Deoses exami- 
narao a causa d’hum, e outro: e se elles 
condemnarem o depositario, este pagara o 
dobro ao senhor do deposito. 

10 Se algum der a guardar a outro hum 
jumento, ou hum boi, ou huma ovelha, ou 
outra qualquer cousa; e aquillo, que for 
posto em guarda, ou morre, ou se deteriora, 
ou he apanhado pelos inimigos, sem que 
ninguem o visse: 

11 Jurara o guarda diante dos Juizes, 
que elle nao tomou o que nao era seu; 
e o dono estara por este juramento, sem 
que possa constranger o outro a Ihe pagar a 
perda. 

12 Se o que elle tinha em guarda foi 
furtado, satisfara do seu ao dono. 

13 Mas'se foi comido por alguma fera, 
levara ao proprietario o que hear de resto, 
sem estar obrigado a dar-lhe mais nada. 

14 Se hum pedir a outro emprestada 
alguma destas cousas, e ella vier a padecer 
alguma lesao, ou a morrer em ausencia do 
dono, sera o tal obrigado a restituil-la. 

15 Se o dono se achou presente ao de- 
sastre, nao restituira o outro a cousa, princi- 
palmente se a tinha alugado para pagar o 
uso, que fizesse della. 

16 Se hum enganar huma donzella, que 
ainda nao esta ajustada para casar, e a cor- 
romper; elle a dotara, e elle mesmo casara 
com ella. 

17 Se o pai da donzella lha nao quizer 
dar, dara o corruptor ao pai tanto em 
dinheiro, quanto he o que se costuma dar em 
dote a huma donzella. 

18 Tu castigaras de morte aquelles, que 
usarem de sortilegios, e de encantamentos. 

19 Aquelle, que tiver copula com huma 
besta, sera castigado de morte. 

20 Aquelle, que sacrificar a outros Deoses, 
que nao sejao o que so he o unico, e verda- 
deiro Senhor, sera castigado de morte. 

21 Nao entristeceras, nem affligiras o 
estrangeiro: porque tambem vos fostes es- 
trangeiros na terra do Egypto. 

22 Nao faras mal algum a viuva, nem ao 
orfao. 

23 Se vos os offenderdes em qualquer 
cousa, elles gritarao por mim, e eu ouvirei 
os seus gritos: 

24 E o meu furor se accendera contra vos, 
e eu vos farei morrer ao ho da espada, e as 
vossas mulheres ficarao viuvas, e os vossos 
filhos orfaos. 

25 Se emprestares algum dinheiro aos do 
meu povo, que sao pobres entre vos, nao o 
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apertes como hum exactor inexoravel, nem o 
opprimas com usuras. 

26 Se o teu proximo te deo a sua capa 
em penhor, restitue-lha antes do Sol posto# 

27 Porque elle nao tem outra cousa, com 
que cubra o seu corpo, nem com que se 
agasalhe, quando dorme. Se elle clamar a 
mim, eu o ouvirei, porque sou misericor- 
dioso. 

28 Nao fallaras mal dos Deoses, nem 
amaldicoaras o Principe do teu Povo. 

29 Nao tardaras em pagar os dizimos, e 
as primicias dos teus bens : e tu me consa- 
graras o primogenito de teus filhos. 

30 O mesmo faras dos teus bois, e das 
tuas ovelhas. Deixal-los-has estar sete dias 
com suas mais, e ao dia oitavo offerecermos- 
has. 

31 Vos sereis huns homens santos, e par- 
ticularmente consagrados ao meu servipo. 
Nao comereis da carne, que asbestas tenhao 
provado, mas deital-la-heis aos caes. 

CAPITULO XXIII. 
Lcis aos Juizes. Do descango do anno setimo, 

e do dia setimo. Da celebragao das tres 
Festas principaes do anno. Deos promette 
aos Isi'aeUtas, que rnandara o seu Anjo 
adiante delles. 

1VT AO receberas a palavra da mentira: nem 
daras a mao ao impio, para dizeres 

hum falso testemunho a seu favor. 
2 Nao seguiras a multidao para fazeres o 

mal: nem em juizo te deixaras arrastar do 
sentimento do maior numero, para te des- 
viares da verdade. 

3 Nao teras tambem compaixao do pobre 
nos teus juizos. 

4 Se encontrares o boi do teu inimigo, ou 
o seu jumento, que andem desgarrados, 
leva-lhos. 

5 Se vires o jumento daquelle, que te tem 
odio, cahido debaixo da carga, nao pas- 
saras adiante ; mas ajudal-lo-has a levantal- 
lo. 

6 Nao te alongaras da justica no juizo do 
pobre. 

7 Fugiras a mentira. Nao faras morrer o 
innocente, nem o justo: porque eu aborrepo 
o impio. 

8 Nao acceitaras donativos, porque elles 
cegao os mesmos sabios, e corrompem os 
juizos dos que erao justos. 

9 Nao molestaras o peregrino : porque 
vos sabeis que cousa he ser peregrino ; pois 
tambem vos o fostes na terra do Egypto. 

10 Semearas a tua terra seis annos, e re- 
colheras nelles os frutos, que ella der. 

11 Mas no setimo anno nao a cultivaras; 
deixal-la-has descanpar, para que os pobres, 
que houver no teu povo, achem que comer, 
ficando o resto para as alimarias do eampo. 
Isto mesmo praticaras tu com a tua vinhay 
e com o teu olival. 
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12 Trabalharas seis dias ; e ao setimo dia 
nao trabalharas, para que assim descance o 
teu boi, e o teujumento; e para que o fillio 
da tua escrava, e o estrangeiro tenha algum 
refrigerio. 

13 Observai tudo o que vos tenho dito. 
Nao jurareis pelo nome de Deoses estrangei- 
ros, nem o nome delles se oupa da vossa boca. 

14 Celebrar-me-heis Festas tres vezes cada 
"anno. 

15 Guardaras a solemnidade dos paes 
asmos. Comeras, como eu te mandei, paes 
asmos sete dias, no mez dos trigos novos, que 
foi o tempo, em que tu sahiste do Egypto. 
Nao appareceras em minha presenpa com as 
maos vasias. 

16 Celebraras tambem a solemnidade da 
ceifa, e das primicias do teu trabalho, das 
primicias de tudo o que tiveres semeado na 
terra: e a solemnidade do fun do anno, 
quando tiveres recolhido todos os frutos dos 
teus campos. 

17 Todos os teus machos virao presen tar- 
se tres vezes no anno diante do Senhor leu 
Deos. 

18 Nao me offereceras o sangue da minha 
victima, em quanto na tua casa houver fer- 
mento; nem a gordura do que se me offe- 
receo na minha solemnidade, ficara ate a 
manha. 

19 Traras a casa do Senhor teu Deos as 
primicias dos frutos da tua terra. Nao 
cozeras o cabrito no leite de sua mai. 

20 Eis-ahi enviarei eu o meu Anjo, que 
va adiante de ti, e te guarde pelo caminho, 
e te introduza no lugar, que eu te tenho 
preparado. 

21 Respeita-o, e ouve a sua voz, e guard a- 
te nao o desprezes : porque elle te nao per- 
doara, quando peccares, e porque elle falla 
em meu nome. 

22 Se tu ouvires a sua voz, e fizeres tudo 
o que eu te digo, eu serei inimigo dos teus 
inimigos, e affligirei os que te affligem. 

23 O meu Anjo caminhara adiante de ti; 
e elle te introduzira na terra dos Amorrheos, 
dos Ilelheos, dos Ferezeos, dos Cananeos, 
dos Ileveos, e dos Jebuseos, os quaes eu 
destruirei. 

24 Nao adoraras os seus Deoses, nem 
lhes daras culto algum. Nao imitaras as 
suas obras, mas destruil-las-has, e quebraras 
as suas estatuas. 

25 Serviras ao Senhor teu Deos, para que 
eu abenpoe o pao, que comeres, e a agua, 
que beberes, e para que eu lance fora do 
meio de ti todas as enfermidades.. 

26 Nao havera na tua terra mulher infe- 
cunda, e esteril: e eu encherei o numero 
dos teus dias. 

27 Eu farei ir adiante de ti o terror do 
meu nome: exterminarei todo o povo, em 
cujas terras entrares, e farei fugir a tua vista 
todos os teus inimigos. 

28 Eu primeiro enviarei vespas, que porao 
em fugida os Ileveos, os Cananeos, e os 
Hetheos, antes que tu entres. 

29 Nao os lanparei fora de diante da tua 
face dentro d’hum anno, para que nao suc- 
ceda hear a terra reduzida a solidao, e mul- 
tiplicarem-se as bestas feras contra ti. 

30 Lanpal-los-hei fora pouco a pouco de 
diante de ti, ate que tu crescas, e te facas 
senhor de todo o paiz. 

31 Os limites, que te assinarei, serao des 
do Mar Vermelho ate o mar dos Palestinos, 
e des do deserto ate o rio. Eu vos entre- 
garei nas maos os habitantes desta terra, e os 
banirei da vossa vista. 

32 Nao faras concerto algum com elles, 
nem com os seus Deoses. 

33 Elies nao habitarao na tua terra, para 
que nao succeda induzirem-te a me offen- 
deres, servindo aos seus Deoses; o que 
certamente sera para ti hum tropepo. 

CAPITULO XXIV. 
Obrigao-se os Israelitas a guardar a alUanca 

ajustada com o Senhor. Moyses torna a 
subir ao monte, e nelle fica qucirenta dias. 

ISSE tambem Deos a Moyses-: Sobe ao 
Senhor tu, e Aarao, Nadab, e Abiu, e 

setenta anciaos d’lsrael, e adorareis de longe. 
2 So Moyses subira onde esta o Senhor 

os outros nao se lhe chegarao, nem o povo 
subira com elle. 

3 Veio pois Moyses referir ao povo todas 
aspalavras, e todas as ordenapoes do Senhor : 
e todo o povo respondeo a huma voz : N6s 
faremos tudo o que o Senhor disse. 

4 Escreveo Moyses todas as ordenapoes 
do Senhor : e tendo-se levantado de manha, 
erigio hum Altar ao sobpd do monte, e doze 
padroes, conforme era o numero das doze 
Tribus de Israel. 

5 E tendo enviado alguns mancebos 
d’entre os filhos d’lsrael, estes ofierecerao 
seus holocaustos, e immolarao suas victimas 
pacificas, que forao touros. 

6 Moyses tomou ametade do sangue, e 
lanpou-a numas tapas: e derramou a outra 
sobre o Altar. 

7 Depois pegou no Livro, onde estava 
escrito o concerto, e leo-o diante do povo, o 
qual depois de o ter ouvido, disse: Tudo o 
que o Senhor disse faremos, e em tudo lhe 
seremos obedientes. 

8 Entao tomando o sangue, elle o der¬ 
ramou sobre o povo, e disse: Eis-aqui o 
sangue do concerto, que o Senhor celebrou 
comvosco, debaixo das condipoes, que eu 
vos propuz. 

9 Moyses, Aarao, Nadab, Abiu, e os se¬ 
tenta anciaos d’lsrael, tendo subido, 

10 Virao o Senhor d’lsrael, e debaixo dos 
seus pds huma obra feita de saffira, que se 
parecia com o Ceo, quando esta sereno. 

11 O Senhor nao estendeo a sua mao para 
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ferir estes Principes dos filhos d’Israel, que 
se tinhao adiantado ate fiearem longe do 
campo; e depois de terem visto a Deos, 
comhrao, e beberao. 

12 E o Senhor disse a Moyses: Sobe ao 
alto do monte, onde eu estou, e ficaras ahi. 
Eu te darei humas Taboas de pedra, e a Lei, 
e os Mandamentos, que eu escrevi, para que 
tu instruas nelles o povo. 

13 Depois se levantou Moyses, e com elle 
Josud seu ministro ; e subindo ao monte de 
Deos, disse Moyses aos anciaos : 

14 Esperai-nos aqui ate que nos venha- 
mos. Vos tendes comvosco a Aarao, e a 
Hur : se sobre vier alguma difficuldade, dar- 
lhes-heis conta della. 

15 Tendo subido Moyses, cobrio a nuvem 
o monte ; 

16 E a gloria do Senhor descanpou sobre 
o Sinai, e cobrio-o d’huma nuvem seis dias : 
e ao setimo dia chamou Deos a Moyses do 
meio desta escuridade. 

17 O que apparecia desta gloria do Se¬ 
nhor era como hum fogo ardente no mais alto 
do monte, que se deixava ver de todos os 
filhos d’Israel. 

18 E Moyses atravessando a nuvem, subio 
ao monte, e ficou la quarenta dias, e qua- 
renta noites. 

CAPITULO XXV. 
Ordenagoes do Senhor acercn da construcgao 

da Area, e da Mesa dos Paes da Proposi- 
gdo, e do Candieiro d'ouro. 

T^ALLOU pois o Senhor a Moyses, e lhe 
disse : 

2 Ordena aos filhos d’Israel, que me po- 
nhao a parte os presentes, que me hao de 
fazer : vos os recebereis de todos aquelles, 
que mos offerecerem espontaneamente. 

3 Eis-aqui as cousas, que vos deveis re- 
ceber : ouro, prata, bronze, 

4 Jacynthos, purpura, escarlata tinta duas 
vezes, linho fino, pelos de cabras, 

5 Pelles de carneiros tintas de vermelho, 
e outras tintas de roxo, e paos de setim : 

6 Azeite para conservar as alampadas, 
aromas para conficionar os oleos, e perfumes 
do mais suave cheiro : 

7 Pedras cornelinas, e outras pedras pre- 
ciosas para se ornar o Efod, e o Racional. 

8 Elies me farao hum Santuario, para que 
eu habite no meio delies : 

9 O qual Santuario sera conforme a ex- 
actissima planta, que eu te hei de mostrar do 
Tabemaculo ; como tambem o sera o mo- 
delo dos vasos, que nelle hao de servir. Eis- 
aqui como vos fareis este Santuario : 

10 Fareis huma Area de pao de setim, 
que tenha dous covados e meio de comprido, 
covado e meio de largo, e covado e meio 
d’alto. 

11 Tu a douraras d’ouro purissimo por 
dentro, e por fora, e por-lhe-has em sima 
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huma coroa d’ouro, que apanhe tudo em 
roda. 

12 Poras quatro argolas d’ouro nos quatro 
cantos da Area, duas d’huma banda, e duas 
da outra. 

13 Faras tambem huns varaes de pao de 
setim, que cobriras d’ouro. 

14 E os metteras nas argolas, que estao 
aos lados da Area, para ella ser levada por 
elles. 

15 Estes varaes estarao sempre mettidos 
nas argolas, e nunca se tirarao dellas. 

16 Metteras na Area as Taboas da Lei, 
que te hei de dar. 

17 Faras outrosi hum Propiciatorio de 
finissimo ouro, que tera dous covados e 
meio de comprido, e covado e meio de 
largo. 

18 Poras nas duas extremidades do Ora- 
culo dous Querubins d’ouro batido : 

19 Hum Querubim d’huma parte, outro 
d’outra. 

20 Elles com as suas azas estendidas co- 
brirao ambos os lados do Propiciatorio, e o 
Oraculo, e estarao olhando hum para o ou¬ 
tro com os rostos virados para o Propicia¬ 
torio, que cobre a Area, 

21 Na qual tu metteras as Taboas da Lei, 
que eu te hei de dar. 

22 Dahi he que eu te darei as minhas or- 
dens. Eu te fallarei de sima do Propicia¬ 
torio, do meio dos dous Querubins, que 
estarao sobre a Area do testemunho, dizendo- 
te tudo o que eu quizer que tu intimes aos 
filhos d’lsrael. 

23 F’aras tambem huma Mesa de madeira 
de setim, que tera dous covados de com¬ 
prido, hum covado de largo, e covado e 
meio d’alto. 

24 Cobril-la-has d’ouro purissimo, e 
guarnecel-la-has toda em roda d’hum friso 
d’ouro. 

25 Poras sobre este friso huma coroa de 
quatro dedos d’alto, com seus ornatos d’es- 
cultura, e sobre esta outra pequena coroa 
d’ouro. 

26 Faras tambem quatro argolas de ouro, 
as quaes poras nos quatro cantos da mesma 
Mesa, huma em cada pe. 

27 As argolas d’ouro estarao por baixo 
da coroa, para por ellas passarem os varaes, 
quando se quizer levar a Mesa. 

28 Faras tambem de pao de setim estes 
varaes, sobre que se leve a Mesa, e cobril- 
los-has d’ouro. 

29 Farfis outrosi de purissimo ouro pra- 
tos, copos, thuribulos, e tapas, em que se 
hajao de lancar os licores, que se offerece¬ 
rem. 

30 E poras sobre esta Mesa os Paes da 
Proposipao, que estarao sempre expostos na 
minha presenpa. 

31 Faras tambem hum Candieiro de ouro 
finissimo. batido ao martello, com seu tronco, 
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suas hasteas, e seus ornatos em forma de 
copos, seus pomos, e suas a^ucenas, que 
sahirao delle. 

32 Sahirao dos lados do tronco seis has¬ 
teas, tres d’huma parte, e tres da outra. 

33 Huma hastea tera tres copos do feitio 
de nozes, cada hum com seu pomo, e sua 
acucena : outra hastea tera da mesma sorte 
tres copos do feitio de nozes, cada hum com 
seu pomo, e sua acucena; e todas as seis 
hasteas, que sahirao do tronco, serao da mes¬ 
ma sorte. 

34 Mas o tronco do candieiro tera quatro 
copos do feitio de nozes, acompanhados cada 
hum de seu pomo, e de sua apucena. 

35 Afora isto, havera tres pomos em tres 
Iugares do tronco, e de cada pomo sahirao 
duas hasteas, que farao ao todo seis hasteas, 
nascendo d’hum mesmo tronco. 

36 Do Candieiro pois sahirao estes pomos, 
e estas hasteas, tudo de purissimo ouro, ba- 
tido ao martello. 

37 Faras outrosi sete Alampadas, que 
poras em sima do candieiro, para esclarece- 
rem o que estiver defronte. 

38 Faras tambem seus espivitadores,- e 
suas caldeirinhas, ortde se apague o murrao, 
que se tiver tirado das alampadas, tudo de 
purissimo ouro, 

39 O Candieiro com todas as suas pefas 
tera de peso hum talento d’ouro purissimo. 

40 Toma bem sentido, e faze tudo con- 
forme o modclo, que te foi moslrado no 
monte. 

CAPITULO XXVI. 
Ordena^oes do Senhor dcerca da construcgao 

do Tabernaculo, e de todas as suas partes. 

Q TABERNACULO fal-lo-has assim : 
Havera dez cortinas de linho fino retor- 

cido, de cor de jacintho, de purpura, e 
d’escarlata tingida duas vezes : e ellas serao 
brincadas de varios bordados. 

2 Cada cortina tera vinte e oito covados 
de comprido, e quatro covados de largo. 
Todas as cortinas terao huma mesma medida. 

3 Sinco cortinas estarao juntas a huma 
banda, e outras sinco a outra. 

4 Poras nas ourelas das cortinas d’hum, e 
outro lado huns cordoes de jacintho, para 
que ellas se possao chegar humas as outras. 

5 Cada cortina tera sincoenta cordoes de 
cada lado, postos de tal sorte, que quando 
as cortinas se houverem de chegar, respon- 
dao os cordoes d’huma aos da outra, e ellas 
possao prender humas nas outras. 

6 Faras tambem sincoenta argolas d’ouro, 
que servirao para ajuntar entre si os dous 
V£os, compostos cada hum de sinco cortinas, 
para que assim pare^a ser hum so Veo o que 
cobre o Tabernaculo. 

7 Faras outrosi onze cobertas de pellos de 
eabra paracobrirem o tecto do Tabernaculo. 

8 Cada huma destas cobertas tera trinta 

covados de comprido, e quatro de largo, e 
serao todas d’huma mesma medida. 

9 Destas cobertas poras sinco juntas a 
huma banda, e seis juntas a outra, de sorte 
que dobres a sexta no frontispicio do Taber¬ 
naculo. 

10 Poras tambem sincoenta cordoes na 
ourela d’huma destas cobertas, para que ella 
se possa ajuntar com a outra ; e sincoenta 
cordoes na ourela da outra coberta, para 
esta prender com aquella. 

11 Faras tambem sincoenta fivelas de 
metal, pelas quaes passem os cordoes, a fim 
de que todas estas cobertas pareyao huma so 
coberta. 

12 E porque destas cobertas, destinadas 
a cobrir o tecto, havera huma de mais; tu 
empregaras ametade della em cobrir as cos¬ 
tas do Tabernaculo. 

13 E como estas cobertas por serern mais 
compridas do que as cortinas, descerao mais 
abaixo hum covado de cada parte ; isto, que 
nellas pende de mais, servira de cobrir os 
dous lados do Tabernaculo. 

14 Faras tambem huma terceira coberta 
para o tecto, que sera de pelles de carneiros 
tintas de vermelho ; e outra quarta coberta 
de pelles tintas de roxo. 

15 Faras outrosi humas taboas de pao de 
setim, que estarao levantadas ao redor do 
Tabernaculo. 

16 Cada huma dellas tera dez covados 
d’alto, e covado e meio de largo. 

17 Cada huma tera d’huma, e outra parte 
seus encaixes, por onde huma se metta na 
outra; e todas as taboas estarao dispostas 
desta mesma maneira. 

18 Vinte estarao ao lado meridional, que 
olha para o Austro. 

19 Faras fundir quarenta bases de prata, 
para que cada taboa assente sobre duas 
bases, que lhe sustentem os dous angulos, 

20 Estarao tambem outras vinte taboas ao 
outro lado do Tabernaculo, que olha para o 
Aquilao,- 

21 As quaes assentarao sobre outras qua¬ 
renta bases de prata, tendo cada taboa duas 
bases, que a sustentem. 

22 Mas para o lado occidental do Taber¬ 
naculo faras seis taboas, 

23 E alem destas mais duas, que se le- 
vantarao nos angulos das costas do Taber¬ 
naculo. 

24 Estas taboas estarao juntas debaixo 
ate sima, e estarao todas encaixadas humas 
nas outras. E da mesma maneira estarao 
ellas unidas as duas taboas, que estiverem 
nos angulos. 

25 Serao pois ao todo oito estas taboas, 
que terao dezeseis bases de prata, dando-se 
duas a cada taboa. 

26 Faras tambem huns barrotes de pao 
de setim : sinco para conterem as taboas a 
hum lado do Tabernaculo, 
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27 E outros sinco para o outro lado, e 
outros sinco para o lado occidental. 

28 Estes barrotes estarao atravessados pelo 
meio das taboas d’huma parte a outra. 

29 Chapearas d’ouro estas taboas, e por- 
lhes-has humas argolas d’ouro, pelas quaes 
passem os barrotes, que hao de segurar o 
madeiramento: e estes barrotes serao tam- 
bem chapeados de ouro. 

30 Deste modo levantaras tu o Taberna- 
culo, conforme o modelo, que te foi mos- 
trado no monte. 

31 Faras tambem hum Veo de cor de 
jacintho, de purpura, e d’escarlata tingida 
duas vezes, e de linho fino retorcido, que 
tenlia que ver pela agradavel variedade dos 
bordados. 

32 Suspendel-lo-has de quatro columnas 
de pho de setim, que serao douradas, e terao 
os capiteis d’ouro, e as bases de prata. 

33 Este Veo estara preso as columnas por 
humas argolas. Dentro do Veo poras a Area 
do testemunho ; e este Veo separara o Santo 
do Santo dos Santos. 

34 Poras tambem o Propiciatorio sobre a 
Area do testemunho no Santo dos Santos. 

35 Mas a Mesa pol-la-has de fora do Veo, 
e defronte da Mesa o candieiro, ao lado do 
Tabernaculo, que olha para o Meiodia: por- 
que a Mesa deve ser posta no lado seten- 
trional. 

36 Faras tambem hum Veo para a entrada 
do Tabernaculo, que sera de jacintho, de 
purpura, d’escarlata tingida duas vezes, e de 
linho fino retorcido, sobre o qual poras algu- 
ma obra de bordadura. 

37 Este Veo estara suspenso de sinco 
columnas de pao de setim douradas, cujos 
capiteis serao d’ouro, e as bases de metal. 

CAPITULO XXVII. 
Ordenagoes dcerca do Altar dos Holocaustos, 

do Atrio do Tabernaculo, dos vasos sagra- 
dos, do azeite, e das alampadas. 

ARAS tambem hum Altar de pao de 
setim, que tera sinco covados de com- 

prido, e outros tantos de largo, isto he, que 
sera quadrado, e tera ties covados d’alto. 

2 Dos quatro cantos do Altar levantar-se- 
hfio quatro cornos, e tu o cobriras de metal. 

3 Faras para o uso do Altar humas cal- 
deiras, que servirao para se receberem as 
cinzas: faras tenazes, forquilhas, e brazeiros : 
todas as quaes cousas serao de metal. 

4 Faras tambem huma grelha de metal em 
forma de rede, em cujos quatro cantos havera 
quatro argolas de metal, 

5 As quaes tu poras debaixo do fogao do 
Altar; e a grelha descent ate o meio da sua 
altura. 

6 Faras outro si para o Altar dous varaes 
de pao de setim, os quaes chapearas de 
metal: 

7 E fal-los-has passar pelas argolas d’hu- 
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ma, e outra banda do Altar, para servirem a 
leval-lo. 

8 Nao faras o Altar macisso, mas oco, e 
concavo por dentro, segundo o modelo, que 
te foi mostrado no monte. 

9 Faras tambem o Atrio do Tabernaculo. 
File tera da banda do Meiodia humas corti- 
nas de linho fino retorcido : e este lado tera 
cem covados de comprido. 

10 Poras nelle vinte columnas com outras 
tantas bases de metal: os capiteis, e ornatos 
das columnas serao de prata. 

11 Da mesma sorte haverfi no lado do 
Aquilao cortinas de cem covados de com¬ 
prido, e vinte columnas cada huma com suas 
bases de metal, seus capiteis, e seus ornatos 
de prata. 

12 A largura do Atrio, que olha para o 
Poente, tera sincoenta covados, ao longo da 
qual poras humas cortinas, e dez columnas 
com outras tantas bases. 

13 A largura do Atrio, que olha para o 
Nascente, tera tambem sincoenta covados. 

14 Aqui a hum lado poras cortinas pelo 
espapo de quinze covados, e tres columnas 
com outras tantas bases. 

15 Ao outro lado poras cortinas pelo 
mesmo espapo de quinze covados, tres co¬ 
lumnas, e outras tantas bases. 

16 A’entrada do Atrio, pelo espapo de 
vinte covados, poras cortinas de jacintho, de 
purpura, d’escarlata tingida duas vezes, e de 
linho fino retorcido, que serao brincadas de 
varios bordados. Esta entrada tera quatro 
columnas com outras tantas bases. 

17 Todas as columnas postas a roda do 
Atrio serao forradas de laminas de prata : 
terao capiteis de prata, e bases de metal. 

18 O Atrio tera cem covados de com¬ 
prido, sincoenta de largo, e sinco d’alto. As 
suas cortinas far-se-hao de linho fino retor¬ 
cido, e as bases serao de metal. 

19 Todos os vasos, que houverem de ser- 
vir para qualquer uso, e para qualquer cere- 
monia do Tabernaculo ; como tambem todas 
as estacas, que se empregarem, tanto no Ta¬ 
bernaculo, como no Atrio, serao de metal. 

20 Ordena aos filhos d’lsrael, quo te tra- 
gao do mais puro azeite d’oliveiras, espre- 
mido no gral, para que as alampadas luzao 
sempre 

21 No Tabernaculo do testemunho fora 
do Veo, que esta suspenso diante da Area. 
Aarao, e seus filhos porao as alampadas, 
para que ellas luzao ate pela manha diante 
do Senhor. Este culto se continuara sem¬ 
pre, e passara de geracao em gerapao entre 
os filhos d’lsrael. 

CAPITULO XXVIII. 
Ordena^bes dcerca dos Habitos Pontificaes, e 

Sacerdotaes d'Aarao, e seus filhos. 

AZE tambem que se chegem a ti Aarao, 
teu irmao, com seus filhos, separados do 
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meio dos fillios d’Israel, paraqueelles exer- 
citem diante de mini as funyoes do Sacer- 
docio: Aarao, Nadab, Abiu, Eleazar, e Itha- 
mar. 

2 Faras hum vestido santo, e sagrado a 
Aarao, teu irmao, para gloria, e ornamento. 

3 Fallaras a todos os que tem o cora^ao 
cheio de sabedoria, aos quaes eu dei hum 
espirito d'intelligencia, para que fafao hum 
vestido a Aarao, e para que elle sendo santi- 
ficado, me sirva no seu ministerio. 

4 Eis-aqui os vestidos, que elles hao de 
fazer: O Racional, o Efod, a Tunica, a Ca- 
misa de linho, que sera mais estreita, a Mitra, 
e o Cingulo. Estes sao os vestidos santos, 
que elles devem fazer a Aarao, teu irmao, e a 
seus fillios, para exercitarem diante de mini 
as funfoes do Sacerdocio. 

5 Nisto empregarao elles o ouro, o jacin- 
tho, a purpura, a escarlata tinta duas vezes, 
e o linho fino. 

6 Farao o Efod d’ouro, de jacintho, de 
lurpura, d’escarlata tinta duas vezes, de 
inho fino retorcido, cuja obra sera tecida 

da mistura destas cores. 
7 O Efod em sima tera duas aberturas 

nos hombros,que correspondao huma a outra: 
e estas aberturas estendendo-se para elle se 
por, se tornarao a ajuntar depois de posto. 

8 Toda a obra sera com agradavel varie- 
dade tecida d’ouro, de jacintho, de purpura, 
d’escarlata tinta duas vezes, e de linho fino 
retorcido. 

9 Tomaras tambem duas pedras corneli- 
nas, onde gravaras os nomes dos fillios d’ls- 
rael: 

10 Huma pedra tera seis nomes, outra 
outros seis, segundo a ordem do seu nasci- 
mento. 

11 Nisto empregaras tu a arte do escultor, 
e do lapidario: porque has de gravar nas 
duas pedras os nomes dos fillios d’lsrael, de¬ 
pois de os teres engastado em ouro. 

12 Pol-las-has no Efod d’huma, e outra 
parte, para servirem de monumento aos fi¬ 
lhos d’lsrael. Aarao trara os seus nomes 
diante do Senhor, gravados nas duas pedras 
sobre os hombros, para lembranca. 

13 Faras tambem huns ganchos d’ouro, 
14 E duas pequenas cadeias de ouro o 

mais puro, cujos fuzis estejao enlaeados 
huns nos outros, e prendel-las-has a estes 
ganchos. 

15 Faras outrosi o Racional, que sera 
como o Efod tecido d’ouro, de jacintho, de 
purpura, d’escarlata tinta duas vezes, e de 
linho fino retorcido. 

16 Elle sera quadrado, e dobrado: tera 
hum palmo tanto de comprido, como de largo. 

17 Poras nelle quatro ordens de pedras 
preciosas. Na primeira havera o sardonio, 
o topazio, a esmeralda : 

18 Na segunda o carbunculo, a saiira, e 
o jaspe: 
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19 Na terceira o ligurio, a agata, e aarne- 
tista: 

20 Na quarta a crysolita, a cornelina, e o 
beryllo. Ellas serao encastoadas em ouro, 
conforme a sua ordem. 

21 Poras nellas os nomes dos filhos d’ls- 
rael: os seus nomes serao nellas gravados, 
cada hum em sua pedra, conforme a ordem 
das doze Tribus. 

22 Faras para o Racional duas pequenas 
cadeias de ouro o mais puro, cujos fuzis 
estejao enlacados huns nos outros : 

23 E duas argolinhas d’ouro, que tu 
poras no alto do Racional a hum, e outro 
lado. 

24 Enfiaras as duas cadeias pelas duas 
argolinhas, que estarao em sima nas duas 
extremidades do Racional; 

25 E prenderas as extremidades das duas 
cadeias aos dous ganchos d’ouro, que estarao 
nos dous lad os do Efod, que corresponde ao 
Racional. 

26 Faras outras duas argolinhas d’ouro, 
que poras nos dous lados inferiores do Ra¬ 
cional, nas ourelas, que correspondem ao 
Efod pela parte detras. 

27 Faras mais outras duas argolinhas 
d’ouro, que poras aos dous lados inferiores do 
Efod, que correspondem as duas argolinhas 
d ’ouro em baixo no Racional, para que assim 
possa o Racional prender-se ao Efod, 

28 Por meio d’huma fita de cor de jacin¬ 
tho, que passara pelas argolinhas do Efod, e 
pelas argolinhas do Racional; para que elles 
fiquem bem ao proprio atados hum no outro; 
e para que o Efod, e o Racional se nao pos- 
sao separar. 

29 Aarao trara os nomes dos filhos d’Israel 
no Racional do Juizo, que elle tera sobre o 
peito, quando entrar no Santuario, para ser- 
vir d’hum eterno monumento diante do Se¬ 
nhor. 

30 Gravaras no Racional do Juizo estas 
duas palavras: DOUTRINA, e VER- 
DADE, as quaes estarao sobre o peito 
d’Aarao, quando elle entrar a presen^a do Se¬ 
nhor : e elle trara sempre sobre o seu peito o 
Juizo dos filhos d’lsrael diante do Senhor. 

31 Faras tambem a Tunica do Efod, que 
sera toda de cor de jacintho. 

32 Em sima no meio della havera huma 
abertura, e ao redor desta abertura hum 
ponteado, como o que se costuma fazer nas 
extremidades dos vestidos para se nao rom- 
perem. 

33 Por baixo ao redor da mesma Tunica 
poras tu humas como pequenas romans feitas 
de jacintho, de purpura, e d’escarlata tinta 
duas vezes; e pelo meio dellas entresacha- 
das humas campainhas 

34 De sorte, que esteja huma campainha 
d’ouro, e huma roma; outra campainha 
d’ouro, e outra roma. 

j 35 Desta Tunica estara vestido Aarao 
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quando fixer as funpoes do seu ministerio, 
para que se oupa o som destas campainhas, 
quando elle entrar no Santuario a presenpa 
do Senhor, ou quando delle sahir, para que 
nao rnorra. 

36 Faras tambem huma lamina do mais 
puro ouro, na qual faras gravar por algum 
bom artifice estas palavras : SANTIDADE 
AO SENHOR. 

37 E atal-la-has a Mitra com huma fita 
de cor de jacintho sobre a testa do Pon- 
tifice. 

38 E Aarao trara sobre si todas as iniqui- 
dades, que os filhos d’Israel commetterem 
em todos os donativos, e em todos os pre- 
sentes, que offerecerem, e consagrarem ao Se¬ 
nhor. Elle trara sempre esta lamina por 
diante da testa, para que o Senhor lhes seja 
propicio. 

39 Faras outrosi huma Camisa de linho 
fino, e huma Mitra do mesmo linho, e hum 
Cingulo todo bordado. 

40 Faras tambem Camisas de linho para 
os filhos d’Aarao, Cingulos, e Mitras para 
gloria, e ornamento. 

41 De todos estes paramentos vestiras tu 
a Aarao, teu irmao, e a seus filhos com elle. 
A todos sagraras as maos, e a todos santifi- 
caras, para que elles exercitem as funcoes do 
meu Sacerdocio. 

42 Far-lhes-has tambem Calpoes de linho 
para cobrirem as suas partes, des dos rins 
ate as coxas. 

43 Aarao, e seus filhos usarao defies, 
quando entrarem no Tabernaculo do teste- 
munho, ou quando se chegarem ao Altar para 
servirem no Santuario; para que nao suc- 
ceda fazerem-se culpaveis d’iniquidade, e 
morrerem. Esta ordenapao sera estavel, e 
perpetua para Aarao, e para a sua posteridade 
depois delle. 

CAPITULO XXIX. 
Ordenu^oes dcerca de como se hdo de sagrar 

os Sacerdotes. Parte, que elles devem ter 
as victirnas. Sacrijicio perpetuo de dous 
cordeiros cada dia. 

TjMS-AQUI o que tu deves fazer, para me 
sagrares em Sacerdotes a Aarao, e seus 

filhos. Toma do rebanho hum novilho, e 
dous carneiros, que nao sejao malhados ; 

2 Huns paes asmos ; huns bolos tambem 
asmos borrifados d’azeite ; humas tortas da 
mesrna sorte asmas, sobre que se tenha dei- 
tado algum azeite : todas as quaes cousas tu 
faras da mais pura farinha. 

3 E depois de as teres posto num cesto, 
offerecer-mas-has, e trar-me-has tambem o 
novilho, e os dous carneiros. 

4 Ao mesmo tempo faras chegar Aarao, e 
seus filhos a entrada do Tabernaculo do 
testemunho. E depois que tiveres lavado 
com agua o pai, e os filhos, 

5 Vestiras Aarho dos seus vestidos, isto 
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he, da Camisa, da Tunica, do Efod, e do 
Racional, que tu ataras com o Cingulo. 

6 E por-lhe-has a Mitra na cabepa, e 
sobre a Mitra a lamina santa. 

7 Depois derramaras sobre a sua cabepa 
o oleo da sagrapao: e com este rito ficara 
elle sagrado. 

8 Faras tambem chegar seus filhos: ves- 
tir-lhes-has as suas Tunicas de linho, e cingil- 
los-has com os seus Cingulos. 

9 Isto he o que tu deves fazer a Aarao, e 
a seus filhos. Por-lhes-has as Mitras nas 
cabepas, e elles ficarao sendo meus Sacer¬ 
dotes, para me darem hum culto perpetuo. 
Depois que lhes tiveres sagrado as maos, 

10 Traras o novilho a entrada do Taber¬ 
naculo do testemunho : e Aarao, e seus filhos 
porao as suas maos sobre a cabeca delle, 

11 E tu o sacrificaras diante do Senhor, 
a entrada do Tabernaculo do testemunho. 

12 Tomaras do sangue do novilho, e com 
o teu dedo o poras sobre os cornos do Altar, e 
o resto do sangue derramal-lo-has ao pe do 
mesmo Altar. 

13 Tomaras tambem toda a gordura, que 
cobre os intestinos ; o redenho do figado, e 
os dous rins, e a gordura, que os cobre: 
offerecer-me-has tudo, queimando-o sobre o 
Altar. 

14 Mas a came do novilho, o seu couro, 
e a sua bosta queimaras fora do ambito 
do campo, por ser esta huma hostia pelo 
peccado. 

15 Tomaras tambem hum dos carneiros, 
e Aarao, e seus filhos lhe porao as maos sobre 
a cabeca: 

16 E depois que o tiveres immolado, to¬ 
maras do seu sangue, e derramal-lo-has em 
torno do Altar. 

17 Depois faras o carneiro em pedacos: 
e lavados os intestinos, e os pes, pol-los-has 
sobre estes pedacos cortados da sua came, e 
sobre a sua cabeca. 

18 E offereceras o carneiro, queimando-o 
todo sobre o Altar : porque esta he a obla- 
pao do Senhor, e huma hostia para elle de 
suavissimo cheiro. 

19 Tomaras tambem o outro carneiro, 
sobre cuja cabeca porao as suas maos Aarao, 
e seus filhos. 

20 E depois de o teres immolado, toma¬ 
ras do seu sangue, e pol-lo-has na extremi- 
dadeda orelhadireita a Aarao, e a seus filhos, 
e sobre os dedos pollegares das suas maos, e 
dos seus p4s direitos; e o resto do sangue 
derramal-lo-has ao redor do Altar. 

21 Tomaras outrosi do sangue, que esta 
sobre o Altar, e do oleo da sagrapao, e com 
elles faras aspersao sobre Aarao, e sobre os 
seus vestidos, sobre seus filhos, e sobre os 
vestidos destes : e depois de os teres sagrado 
a elles, e aos seus vestidos, 

22 Tomaras a gordura do carneiro, a sua 
cauda, a gordura, que cobre as entranhas, o 



EXODO XXX. 

redenho do figado, os dous rins, e a gordura, 
que esta por sima, e a espadoa direita; 
porque este he o carneiro da sagracao. 

23 Tomaras outrosi parte d’hum pao, 
hum dos bolos borrifados d’azeite, huma torta 
do cesto dos asmos, que tenha estado exposta 
diante do Senhor: 

24 E poras todas estas cousas nas maos a 
Aarao, e a seus filhos, e santifical-los-has, 
elevando estas offertas diante do Senhor. 

25 Depois tomaras a tomar das suas 
maos todas estas cousas, e queimal-las-has 
sobre o Altar em holocausto, para ellas 
espalharem hum suavissimo cheiro diante do 
Senhor, porque esta he a sua obla^ao. 

26 Tomaras tambem o peito do carneiro, 
que tiver servido para a sagracao d’Aarao, e 
santifical-lo-has, elevando-o diante do Se¬ 
nhor, e esta parte do sacrificio ficara para ti. 

27 Santificaras tambem o peito, que foi 
sagrado, e a espadoa, que tu separaste do 
carneiro, 

28 Com a qual Arao, e seus filhos forao 
sagrados; e estas sao as partes, que ficarao 
reservadas para Aarao, e seus filhos, das 
oblapoes dos filhos d’lsrael por hum direito 
perpetuo: porque estas sao como as primi- 
cias, e as primeiras partes das victimas paci- 
ficas, que elles offerecem ao Senhor. 

29 Os filhos d’Aarao depois da morte deste 
trarao as vestimentas, que lhe tiverem ser¬ 
vido ; para que revestidos dellas, recebao a 
unf ao santa, e as suas maos fiquem sagradas. 

30 Aquelle d’entre seus filhos, que for 
constituido Pontifice em seu lugar, e entrar 
no Tabernaculo do testemunho, para exer- 
citar as suas funcoes no Santuario, trara 
estas vestimentas sete dias. 

31 Tomaras outrosi o carneiro, que foi 
offerecido para a sagracao do Pontifice, e 
faras cozer a sua came no santo lugar: 

32 Da qual came comera Aarao, e seus 
filhos. Comerao tambem a entrada do Ta¬ 
bernaculo do testemunho os paes, que esti- 
verao postos no cesto, 

33 Para que este seja hum sacrificio, que 
lhes torne favoravel a Deos, e para que as 
maos dos que lho offerecem fiquem santifi- 
cadas. O estrangeiro nao comera destes 
paes, porque sao santos. 

34 Se remanecer alguma cousa desta carne 
consagrada, ou destes paes ate pela manha, 
queimaras no fogo todas estas sobras : ellas 
se nao comerao, porque estao santificadas. 

35 Teras cuidado de fazeres tudo isto, que 
te mando, tocante a Aarao, e a seus filhos. 
Sagraras as suas maos sete dias: 

36 E offereceras cada dia hum novilho 
pela expiafao do peccado. Depois que tu 
tiveres immolado a hostia da expiacao, puri- 
ficaras o Altar, e faras nelle as undoes santas. 

37 Purificaras, e santificaras o Altar sete 
dias,.e elle sera santissimo. Todo o que o 
tocar, sera santificado. 

38 Eis-aqui o que tu faras sobre o Altar: 
Sacrificaras cada dia sem falta dous cordeiros 
d’hum anno: 

39 Hum de manha, outro de tarde. 
40 Offereceras com o primeiro cordeiro a 

decima parte d’hum efi da mais pura farinha 
de trigo, misturada com a quarta parte 
d’hum hin d’azeite d’azeitonas pisadas, e 
com outro tanto de vinho para as liba^oes. 

41 Offereceras de tarde o segundo cor¬ 
deiro, como hum sacrificio de cheiro sauvis- 
simo, da mesma maneira que nos dissemos 
que se devia fazer a obla^ao da manha. 

42 Este he o sacrificio, que com hum 
culto continuado de geracao em geracao, se 
deve offerecer ao Senhor a entrada do Taber¬ 
naculo do testemunho diante do Senhor, que 
he onde eu tenho resolvido fallar-te. 

43 Dalli darei eu as minhas ordens aos 
filhos d’lsrael, e o Altar sera santificado com 
a minha gloria. 

44 Eu santificarei tambem o Tabernaculo 
do testemunho com o Altar, e a Aarao com 
seus filhos, para que elles exercitem as fun- 
yoes do meu Sacerdocio. 

45 Eu habitarei no meio dos filhos d’ls- 
rael, e serei o seu Deos. 

>46 E elles saberao, que eu sou o Senhor 
seu Deos, que os tirei da terra do Egypto, 
para ficar entrelles, eu, que sou o Senhor seu 
Deos. 

CAPITULO XXX. 
Ordenagdes acerca do Altar dos perfumes. 

Meio siclo, que se deve pagar por cabega. 
Bacia de bronze. Oleo santo. Cagoula de 
cheiros. 

TZARAS tambem hum Altar de pao de se- 
. tim para queimar os perfumes. 
2 Elle tera hum covado de comprido, e 

outro de largo para ser quadrado. Tera 
dous covados d’alto, e dos seus angulos sahi- 
rao huns cornos. 

3 Cobriras de finissimo ouro a mesa deste 
Altar, e os quatro lados com os seus cornos. 
E faras huma coroa d’ouro, que o apanhe 
todo em roda, 

4 E duas argolas d’ouro de cada banda 
debaixo da coroa, para se metterem por ellas 
os varaes, que hao de servir para o levarem. 

5 Faras tambem estes varaes de pao de 
setim, e cobril-los-has d’ouro. 

6 Poras este Altar defronte do veo, que 
pende diante da Area do testemunho, e 
diante do Propiciatorio, que cobre a Area do 
testemunho, onde eu te fallarei. 

7 E Aarao queimara sobrelle hum incenso 
de suave cheiro. Elle o queimara de 
manha, quando concertar as alampadas : 

8 E quando elle as accender de tarde, 
tornara a queimar do incenso diante do 
Senhor: o que se observara continuamente 
entre vos pelo decurso de todas as idades. 

9 Nao offerecereis sobre este Altar per-. 
73 



EXODO XXXI. 

fume d’outra composipao; nem poreis nelle 
oblapao alguma, nem victima; nem fareis 
nelle algum sacrificio de libapoes. 

10 Aarao deprecara huma vez no anno 
sobre os cornos deste Altar, pondo nelles do 
sangue da victima, que tiver sido offerecida 
pelo peccado: e esta expiacao continuara 
sempre a fazer-se entre vos de gerapao em 
gerapao. Isto sera para o Senhor huma 
cousa santissima. 

11 Fallou tambem o Senhor a Moyses, e 
lhe disse : 

12 Quando tu fizeres o arrolamento dos 
filhos d’Israel, cada hum dara hum tanto ao 
Senhor em prepo da sua alma; e elles nao 
serao feridos de praga alguma, depois que 
este arrolamento se tiver feito. 

13 Todos os que se comprehenderem 
neste arrolamento, darao meio siclo, segundo 
a medida do Ternplo. O siclo tern vinte obo- 
los. Offerecer-se-ha pois ao Senhor meio siclo. 

14 O que entrar neste arrolamento, isto 
he, o que tiver vinte annos, e dahi para sirna, 
dara este prepo. 

15 O rico nao dara rnais de meio siclo, e 
o pobre nao dara menos. 

16 E depois que tiveres recebido o 
dinheiro, que os filhos d’Israel terao dado, 
empregal-lo-has nos usos do Tabemaculo do 
testemunho, para que isto seja hum monu- 
mento diante do Senhor, e sirva para expia- 
pao das suas almas. 

17 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

18 Faras outrosi huma Bacia de metal, e 
de lavar, com sua base ; e pol-la-has entre o 
Tabernaculo do testemunho, e o Altar. 

19 E lancada agua, Aarao, e seus filhos 
lavarao nella as suas maos, e os seus pcs, 

20 Quando estiverem para entrar no Ta¬ 
bemaculo do testemunho, ou quando se 
deverem chegar ao Altar a offerecer perfumes 
ao Senhor, para que nao succeda serem 
punidos de morte. 

21 Esta ordenapao sera eterna para Aarao, 
e para todos os da sua posteridade, que lhe 
houverem de succeder. 

22 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

23 Toma d’aromas quinhentos siclos de 
myrrha da primeira, e da mais excellente; 
de cinamomo ametade desta quantidade, 
isto he, duzentos e sincoenta siclos; de 
cana aromatica outros duzentos e sincoenta 
siclos: 

24 De casia quinhentos siclos do peso do 
Santuario; e d’azeite d’oliveiras a medida 
d’hum hin. 

25 De todas estas especies faras hum oleo 
santo para as undoes, huma composicao 
odorifera, feita segundo a arte dos que nisto 
trabalhao. 

26 Com isto ungiras o Tabernaculo do 
testemunho; a Area do Testamento ; 
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27 A Mesa com os seus vasos ; o Candi- 
eiro, e tudo o que nelle serve; o Altar dos 
perfumes, 

28 E o dos holocaustos, e tudo o que he 
necessario para o servico, e culto, que nelles 
se faz. 

29 Tu santificaras todas estas cousas, e 
ellas ficarao santas, e sagradas. Aquelle, 
que as tocar, sera santificado. 

30 Com o mesmo ungiras a Aarao, e a 
seus filhos, e os santificaras para exercitarem 
as funpoes do meu Sacerdocio. 

31 Diras outrosi aos filhos d’lsrael: Este 
oleo para as unpoes ser-me-ha consagrado 
entre vos, e entre os que de vos nascerem. 

32 Nao se ungira com elle a came do 
homem, nem vos fareis outro da mesma 
composipao; porque este he santificado, e 
vos o devereis considerar como santo. 

33 Todo o que fizer algum semelhante, e 
o der a algum estrangeiro, sera exterminado 
do meio do seu povo. 

34 Disse mais o Senhor a Moyses : Toma 
dos aromas, isto he, de stacte, d’onyx, de 
galbano bem cheiroso, e d’incenso o mais 
luzido, tudo em igual peso. 

35 Faras humacapoula, composta de todas 
estas drogas, segundo a arte dos que nisto 
trabalhao. Mistural-las-has com tal cuidado, 
que ellas saiao purissimas, e dignissimas de 
se me offerecerem. 

36 Depois de tudo muito bem pisado, e 
moido, atb se reduzir a hum po finissimo, 
pol-lo-has diante do Tabernaculo do teste¬ 
munho, que he o lugar, onde eu te appare- 
cerei. Esta capoula ficara.sendo para vos 
huma cousa sagrada, e inviolavel. 

37 Nao fareis outra composicao seme¬ 
lhante para vosso uso, porque he consagrada 
ao Senhor. 

38 O homem, qualquer que elle seja, que 
tal composipao fizer para se regalar com o 
seu cheiro, perecera do meio do seu 
povo. 

CAPITULO XXXI. 
Bcseleel, e Ooliab destinados por Deos para 

trabalharem no Tabernaculo. Leis tocanles 
ao Sabbado. As duas Taboos da Lei dadas 
a Moyses. 

pALLOU 
disse; 

mais o Senhor a Moyses, e lhe 

2 Eu chamei nomeadamente a Beseleel 
filho d’Uri, filho d'Hur da Tribu de Juda, 

3 E eu o enchi do espirito de Deos : eu o 
enchi de sabedoria, d’intelligencia, e de 
sciencia para toda a casta d’obras, 

4 Para inventar tudo o que a arte pode 
fazer d’ouro, de prata, de bronze, 

5 De marmore, de pedras preciosas, e de 
toda a diversidade de paos. 

6 Eu lhe dei por companheiro Ooliab, 
filho d’Aquisamech da Tribu de Dan. E eu 
puz a sabedoria no corapao de todos os arti- 
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fices habeis, para fazerem tudo o que te 
tenho ordenado que se faca : 

7 O Tabernaculo da allianfa, a Area do 
testemunho, o Propiciatorio, que esta por 
sima della, e tudo o que deve servir no 
Tabernaculo : 

8 A Mesa com os seus vasos, o Candieiro 
purissimo com os seus vasos, o Altar dos 
perfumes, 

9 E o Altar dos holocaustos com todos os 
seus vasos, e a Bacia com a sua base: 

10 As santas vestimentas destinadas para 
o ministerio do Sacerdote Aarao, e de seus 
filhos, para que elles exercitem as fun^oes 
do seu officio, revestidos d’ornamentos sa- 
grados: 

11 O oleo da unfao, e o perfume aroma- 
tico, que deve servir no Santuario. Numa 
palavra, elles farao tudo o que eu te rnandei 
que se fizesse. 

12 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

13 Falla aos filhos d’lsrael, e dize-lhes: 
Tende grande cuidado d’observar o meu 
Sabbado : porque este he o sinal, que eu esta- 
beleci entre mim, e vos, e que deve passar 
depois de vos a vossos filhos; para que vos 
saibais que eu he que sou o Senhor, que vos 
santifico. 

14 Guardai o meu Sabbado, porque elle 
deve ser santo para vos. Aquelle, que o 
violar, sera castigado com a morte. Se 
algum trabalhar neste dia, perecera do meio 
do seu povo. 

15 Vos trabalhareis seis dias; mas o dia 
setimo he o Sabbado, e o descanpo consa- 
grado ao Senhor. Todo o que trabalhar 
neste dia, morrera. 

16 Os filhos d’Israel guardem o Sabbado, 
e celebrem-no de idade em idade. Este he 
hum pacto sempiterno 

17 Entre mim, e os filhos d'lsrael, e hum 
sinal, que durara sempre. Porque o Senhor 
fez em seis dias o Ceo, e a Terra, e no dia 
setimo cessou d’obrar. 

18 Tendo o Senhor acabado de fallar 
desta sorte no monte Sinai, deo a Moyses as 
duas Taboas do testemunho feitas de pedra, 
e escritas pelo dedo de Deos. 

CAPITULO XXXII. 
O Povo adora o bezerro d’ouro. Moynes 

quebra as Taboas da Lei. Castigo dos 
Israelitas. Moyses ora por elles. 

1V/I AS o povo vendo que Moyses nao aca- 
bava de descer do monte, se ajuntou 

contra Aarao, e lhe disse: Vem fazer-nos 
Deoses, que vao adiante de nos: porque 
pelo que toca a Moys6s, a este homem, que 
nos tirou do Egypto, nos nao sabemos o que 
lhe aconteceo. 

2 Aarao lhes disse: Tirai as arrecadas 
d’ouro, que vossas mulheres, filhos, e filhas 
trazem nas orelhas, e trazei-mas. 

3 Fez o povo o que Aarao lhes mandate, 
e trouxe-lhe as arrecadas. 

4 Aarao depois que as recebeo, fundio-as, 
e formou dellas hum bezerro. Entao disse- 
rao os Israelitas: Eis-aqui, 6 Israel, os teus 
Deoses, que te tirarao do Egypto. 

5 O que tendo visto Aarao, erigio hum 
Altar diante do bezerro, e a voz do pre- 
goeiro clamou: A’manha he a Solemnidade 
do Senhor. 

6 E elles tendo-se levantado pela manha, 
offerecerao holocaustos, e hostias pacificas. 
Todo o povo se assentou a comer, e beber, 
e depois se levantarao a brincar. 

7 Entao fallou o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: Vai, desce : porque o teu povo, que 
tu tiraste do Egypto, peccou. 

8 Elles se apartarao bem de pressa do 
caminho, que tu lhes liavias mostrado. Fize- 
rao para si hum bezerro fundido, adorarao- 
no, e immolando-lhe victimas, disserao: 
Estes sao, 6 Israel, os teus Deoses, que te 
tirarao do Egypto. 

9 Ainda disse mais o Senhor a Moyses : 
Eu vejo que este povo he de cerviz dura. 

10 Deixa, que o furor da minlia indigna- 
£ao se accenda contra elles, e que eu os con- 
suma, e eu te farei a ti Chefe d’hum grande 
povo. 

11 Porem Moyses conjurava o Senhor 
seu Deos, dizendo-lhe: Porque se accende 
o teu furor contra hum povo teu, que tu 
tiraste do Egypto com huma grande forya, e 
com huma poderosa mao ? 

12 Nao permittas, te rogo, que digao os 
Egypcios: Elle os tirou do Egypto astuta- 
mente para os matar nos montes, e para os 
extinguir da terra. Aplaque-se a tua ira, e 
deixa-te dobrar para perdoares ao teu povo 
a sua iniquidade. 

13 Lembra-te d’Abrahao, d’lsaac, e 
d’lsrael teus servos, aos quaes tu juraste por 
ti mesmo, dizendo : Eu multiplicarei a vossa 
descendencia, como as estrellas do Ceo; e 
eu darei a vossa posteridade toda esta terra, 
de que eu fallei, e vos a possuireis para 
sempre. 

14 Entao se apaziguou o Senhor, para nao 
fazer contra o seu povo o mal, que tinha 
dito. 

15 Voltou Moyses pois de sima do monte, 
trazendo na sua mao as duas Taboas do tes¬ 
temunho, escritas d’ambas as partes. 

16 Ellas erao obra de Deos, como o era a 
escritura, que estava gravada nellas. 

17 Ora Josue ouvindo o tumulto, e a 
vozeria do povo, disse para Moyses: No 
campo ouve-se alarido de quem peleja. 

18 Ao que respondeo Moyses: Isto nao 
he gritar de pessoas, que se exhortao para 
combater; nem vozeria de gente, que obriga 
a seu inimigo a fugir: mas o que eu ouco 
sao vozes de pessoas, que cantao. 

19 E tendo-se approximado ao campo, 
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vio o bezerro, e as dancas. Entao irado na 
ultima differenya, atirou com as Taboas, que 
trazia na mao, em terra, e as quebrou na 
falda do monte. 

20 E pegando no bezerro, que elles tinhao 
feito, lanpou-o no fogo, e o reduzio em cinza, 
que lan^ou na agua, e fez que della bebessem 
os filhos d’lsrael. 

21 Depois disse Moyses a Aarao : Que te 
fez este povo, para tu o carregares com 
hum tao grande peccado ? 

22 Elle lhe respondeo: Nao se ire meu 
Senhor: porque tu sabes muito bem, quanto 
este povo he propenso para o mal. 

23 Elles me disserao : Faze-nos Deoses, 
que vao adiante de nos: porque nos nao 
sabemos que he o que aconteceo a este 
Moyses, que nos tirou do Egypto. 

24 Eu lhes disse : Qual d’entre vos tem 
ouro ? Trouxerao-no, e derao-mo : e eu o 
lancei no fogo, e sahio este bezerro. 

25 Moyses pois vendo que o povo tinha 
ficado nu, (pois Aarao o tinha despojado com 
esta vergonhosa abominaj ao, e o tinha posto 
nu no meio de seus inimigos) 

26 Poz-se a porta do campo, e disse : Se 
algum he do Senhor, ajunte-se comigo. E 
tendo-se ajuntado a roda delle todos os filhos 
de Levi, lhes disse : 

27 Eis-aqui o que diz o Senhor Deos 
d’Israel: Cada homem melta a sua espada 
a cinta: passai, e tornai a passar, atraves- 
sando o campo d’huma porta a outra; e cada 
hum mate seu irmao, seu amigo, e o que lhe 
for mais chegado. 

28 Fizerao os filhos de Levi o que 
Moyses tinha ordenado, e forao quasi vinte 
e tres mil homens, os que cahirao mortos 
aquelle dia. 

29 Entao lhes disse Moyses : Cada hum 
de vos consagrou hoje as suas maos ao 
Senhor, matando seu filho, e seu irmao, 
para vos ser dada a bencao. 

30 Ao outro dia disse Moyses ao povo : 
Vos commettestes hum grandissimo peccado. 
Eu subirei onde esta o Senhor, a ver se 
d’algum modo o posso dobrar, e alcancar 
delle perdao do vosso crime. 

31 E tendo voltado para o Senhor, lhe 
disse: Este povo commetteo hum grandis¬ 
simo peccado, e elles fizerao para si Deoses 
d’ouro. Mas eu te conjuro, que ou tu lhe 
perdoes este delicto, 

32 Ou se o nao fazes, me apagues do teu 
Livro, que escreveste. 

33 O Senhor lhe respondeo : Eu apagarei 
do meu Livro aquelle, que peccar contra 
mini; 

34 Tu porem vai, e conduze o povo ao 
lugar, que eu te disse. O meu Anjo ira 
adiante de ti: mas no dia da vinganpa visi- 
tarei eu este peccado, que elles commetterao. 

35 Ferio pois o Senhor o povo pelo 
crime do bezerro, que Aarao lhe tinha feito. 
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CAPITULO XXXIII. 
O Povo humilha-se, e chora o seu peccado. 

Moyses Julia com Deos face a face. Pcde- 
Ihe que lhe mostre o seu rosto. 

TV EPOIS fallou o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: Vai, sahe deste lugar tu, e o po¬ 

vo, que tu tiraste do Egypto, e vai para a 
terra, que eu prometti com juramento a 
Abrahao, Isaac, e Jacob, quando lhe disse: 
Eu darei esta terra a tua posteridade. 

2 E dir-lhe-has da minha parte : Eu en- 
viarei hum Anjo, que te sirva de Precursor, 
para que elle lance fora os Cananeos, os 
Amorrheos, os Hetheos, os Ferezeos, os He- 
veos, os Jebuseos; 

3 E tu entres num paiz, onde correm 
arroios de leite, e de mel. Porque eu nao 
subirei comtigo, para que nao succeda exter- 
minar-te eu durante o caminho, visto seres 
tu hum povo de cerviz dura. 

4 O povo ouvindo estas tremendas pala- 
vras, poz-se a chorar; e nenhum delies vestio 
as suas galas costumadas. 

5 Porque o Senhor disse a Moyses: 
Dize aos filhos d’lsrael: Voz sois hum povo 
de cerviz dura: se eu for huma vez no meio 
de vos, exterminar-vos-hei. Deixai pois des 
de agora as vossas galas, para eu saber de 
que modo vos hei de tratar. 

5 Todos os filhos d’lsrael pois deixarao 
as suas galas ao pe do monte Horeb. 

7 E Moyses levantando o Tabernaculo, 
o poz bem ao longe fora do campo, e o 
chamou o Tabernaculo do concerto. E to¬ 
dos os do povo, que tinhao alguma difficul- 
dade, sahiao fora do campo, para irem ao 
Tabernaculo do concerto. 

8 Quando Moyses sahia para o Taberna¬ 
culo, levantava-se todo o povo, e cada hum 
se deixava estar a porta da sua tenda, e 
olhava para Moyses pelas costas, ate elle 
entrar no Tabernaculo. 

9 Depois que Moyses tinha entrado no 
Tabernaculo do concerto, descia a columna 
de nuvem, e punha-se k porta, e o Senhor 
fallava com Moyses. 

10 Os filhos d’lsrael em vendo que a 
columna de nuvem se punha a porta do Ta- 
bemaculo, punhao-se tambem elles todos a 
porta das suas tendas, e adoravao o Senhor. 

11 Ora o Senhor fallava a Moyses face a 
face, bem como hum homem costuma fallar 
ao seu amigo. E quando elle voltava para 
o campo, o mo£o Josue, filho de Nun, que 
o servia, nao se alongava do Tabernaculo. 

12 Moyses porem disse ao Senhor: Tu 
mandas-me que leve eu este povo, e nao me 
declaras quem has de enviar comigo, prin- 
cipalmente tendo-me tu dito : Eu conhe^o- 
te pelo teu nome, e tu achaste grafa diante 
de mini. 

13 Se eu pois achei graca diante de ti, 
mostra-me a tua face, para eu te conhecer, 
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e para achar graya diante dos teus olhos : 
olha benignamente para esta grande multi- 
dao, que he teu povo. 

14 0 Senhor lhe disse: Eu irei em pes- 
soa adiante de ti, e eu te darei o descanyo. 

15 Disse-lhe Moyses : Se tu mesmo nao 
vas adiante de nos, nao nos tires deste lugar. 

16 Porque como poderemos nos saber, 
eu, e o teu povo, que nos achamos graca 
diante de ti, se tu nao marchares adiante de 
nos, para sermos attendidos, e respeitados 
de todos os povos, que habitao sobre a 
terra ? 

17 Respondeo o Senhor a Moyses: Eu 
te farei isto, que tu acabas de me pedir : 
porque tu achaste gray a diante de mim, e 
eu te conheyo pelo teu nome. 

18 Moyses lhe disse: Mostra-me a tua 
gloria. 

19 0 Senhor lhe respondeo : Eu te mos- 
trarei todo o bem; e passando adiante de ti, 
pronunciarei o nome do Senhor. Eu me 
compadecerei de quem eu quizer, e usarei 
de clemencia com quem for do meu agrado 
usal-la. 

20 Disse mais o Senhor: Tu nao poderas 
ver o meu rosto: porque nenhum homem 
me vera sem morrer. 

21 Ainda o Senhor disse mais: Eis-aqui 
o lugar, onde eu costumo estar: e tu por- 
te-has sobre a pedra. 

22 E quando passar a minha gloria, eu 
te porei ao buraco da pedra, e te cobrirei 
com a minha mao, ate que eu tenha passado. 

23 Depois tirarei eu a minha mao, e tu 
me veras pelas costas : mas tu nao poderas 
ver o meu rosto. 

CAPITULO XXXIV. 
Sobe Moyses ao monte. Deos Ike mostra a 

sua gloria, e renova as principaes condiqoes 
da allianqa, que elle tinha feito com o sen 
povo. Moyses desce trazendo a cabeqa 
cercada de raios. 

EPOIS disse o Senhor a Moyses: 
Corta duas Taboas de pedra, que sejao 

como as primeiras; e eu escreverei nellas 
as palavras, que estavao nas Taboas, que tu 
quebraste. 

2 Esta prompto pela manha para sobires 
logo ao monte Sinai, e ficaras comigo no 
pino do monte. 

3 Nao suba ninguem comtigo, nem appa- 
reya nenhum por todo o monte; nem ainda 
bois, ou ovelhas se apascentem defronte. 

4 Cortou Moyses pois duas Taboas de 
pedra, taes como as primeiras : e levantando- 
se antes d’amanhecer, subio ao monte Sinai, 
levando comsigo as duas Taboas, conforme 
o Senhor lhe tinha ordenado. 

5 Entao tendo descido o Senhor no meio 
da nuvem, Moyses se poz na sua presenya, 
invocando o nome do Senhor. 
t 6 E a tempo que o Senhor passava por 
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diante delle, disse Moyses: Dominador, e 
Senhor Deos, que es todo cheio de com- 
paixao, e de clemencia, paciente, rico de 
misericordia, e de verdade ; 

7 Que guardas misericordia ate mil ge- 
rayoes; que apagas a iniquidade, os crimes, 
e os peccados; diante do qual nenhum he 
innocente por si mesmo ; e que tomas a 
iniquidade dos pais aos filhos, e aos netos 
ate a terceira, e quarta gerayao. 

8 Ao mesmo tempo se prostrou Moyses 
por terra; e adorando, proseguio, dizendo : 

9 Senhor, se eu achei graya diante de ti, 
peyo-te que caminhes comnosco: (porque 
este povo he de cabeya dura) apaga tambern 
as nossas iniquidades, e os nossos peccados, 
e possue-nos. • 

10 O Senhor lhe respondeo: Eu farei a 
vista de todos hurna allianya : farei prodigios, 
que nunca ja mais se virao na terra, nem 
em alguma nayao; para que este povo, no 
meio do qual estas, seja testemunha da ter- 
rivel obra, que o Senhor esta para fazer. 

11 Guarda todas as cousas, que eu te or- 
deno hoje : e eu mesmo lanyarei fora diante 
de ti os Amorrheos, os Cananeos, os Hethe- 
os, os Ferezeos, os Heveos, e os Jebuseos. 

12 Ve nao tenhas nunca amizade com os 
habitantes deste paiz, o que sera a tua ruina. 

13 Mas destroe os seus A1 tares, quebra as 
suas Estatuas, .corta os seus Bosques. 

14 Nao adores Deos estrangeiro. O Se¬ 
nhor tem por nome o Zeloso. Deos quer 
ser amado unicamente. 

15 Nao fayas pacto algum com os habi¬ 
tantes deste paiz: nao succeda que quando 
elles se corromperem com os seus Deoses, 
e adorarem as suas Estatuas, te convide al¬ 
gum delles a comer das viandas immoladas. 

16 Nao casaras teus filhos com as suas 
filhas : nao succeda que depois de se cor¬ 
romperem, induzao ellas tambem teus filhos 
a se corromperem com os seus Deoses. 

17 Nao faras para ti Deoses fundidos. 
18 Observaras a solemnidade dos asmos. 

Comeras sete dias paes asmos, no mez dos 
trigos novos, como eu te ordenei: porque tu 
sahiste do Egypto no mez, em que comeya a 
primavera. 

19 Todo o macho, que for primogenito, 
sera meu: os primogenitos de todos os ani- 
maes, assim de bois, como d’ovelhas, serao 
meus. 

20 ltemiras o primogenito do jumento 
por huma ovelha: se o nao remires, matal- 
lo-has. Remiras o primogenito de teus filhos. 
E nao appareceras na minha presenya com 
as maos vasias. 

21 Trabalharas seis dias, e ao dia setimo 
cessaras de lavrar, e de segar. 

22 Celebraras a solemnidade das semanas, 
offerecendo as primicias dos frutos da tua 
messe do trigo: e a outra solemnidade no 
fim do anno, quando se tiver tudo recolhido. 
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23 Todos os teus filhos machos se presen- 
tarao tres vezes no anno diante do Todo 
Poderoso Senhor Ueos d’Israel. 

24 Porque quando eu tiver expulsado da 
tua face as napoes, e tiver estendido os li- 
mites do teu paiz; se tu sobires, e se tu te 
presentares diante do Senhor teu Deos, ne- 
nhum formara secretamente maos projectos 
contra o teu paiz. 

25 Nao me immolaraso sangue daminha 
victima sobre fermento: nem da hostia da 
solemnidade da Pascoa remanecera nada, 
ate o outro dia pela manlia. 

26 Offereceras as primicias dos frutos da 
tua terra na easa do Senhor teu Deos. Nao 
cozeras o cabrito no leite de sua mai. 

27 Disse mais o Senhor a Moyses : Es- 
creve para ti estas palavras, pelas quaes eu 
fiz concerto comtigo, e com Israel. 

28 Ficou Moyses pois alii com o Senhor 
quarenta dias, e quarenta noites : nao comeo 
pao, nem bebeo agua; e elle escreveo nas 
Taboas as dez palavras do concerto. 

29 Depois disto desceo Moyses do monte 
Sinai, trazendo as duas Taboas do testemu- 
nho ; e elle nao sabia que o seu rosto lan- 
cava de si huns raios, que lhe tinhao ficado 
daconversapao, quetinha tido com o Senhor. 

30 Mas Aarao, e os filhos d’lsrael, vendo 
que o rosto de Moyses lanpava de si estes 
raios, tiverao medo de se chegar a elle. 

31 Tendo Moyses pois chamado a Aarao, 
e aos principaes do ajuntamento, vierao 
elles ter com Moyses. E depois que elle 
lhes fallou, 

32 Vierao tambem a elle todos os filhos 
d’lsrael; e elle lhes expoz todas as ordens, 
que tinha recebido do Senhor no monte 
Sinai. 

33 Acabado o discurso, poz Moyses hum 
veo sobre o seu rosto. 

34 E quando entrava no Tabernaculo a 
presenpa do Senhor, e fallava com elle, tirava 
o veo ate que sahia. E entao dizia aos filhos 
d’lsrael tudo o que o Senhor lhe tinha orde- 
nado que dissesse. 

35 Quando Moyses sahia do Tabernaculo, 
viao os Israelitas que o seu rosto lanpava 
huns raios : mas elle o cobria de novo todas 
as vezes, que lhes havia de fallar. 

CAPITULO XXXV. 
Declam Moyses ao povo as ordenagbes do 

Senhor. 0 povo traz as suas offertas. 
Beseleel, e Ooliab sao nomeados para tra- 
balharem no Tabernaculo. 

"jY/TOYSES pois tendo ajuntado todos os 
filhos d’lsrael, lhes disse: Eis-aqui as 

cousas, que o Senhor ordenou que se lhe 
fizessem. 

2 Vos trabalhareis seis dias: e o dia seti- 
mo sera para vos santo, como sabbado que 
he, e descanpo do Senhor. Aquelle, que 
trabalhar neste dia, sera morto. 
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3 Nao accendereis lume em todas vossas 
casas o dia setimo. 

4 Disse mais Moyses a todo o ajunta¬ 
mento dos filhos d’lsrael: Eis-aqui o que o 
Senhor ordenou. Elle disse : 

5 Ponde a parte em vossas casas as pri¬ 
micias de todos os vossos bens para o Se¬ 
nhor. Vos lhe offerecereis de boamente, e 
com huma int'eira vontade ouro, prata, bronze; 

6 Jacintho, purpura, escarlata tinta duas 
vezes, linho fino, pellos de cabra; 

7 Pelles de carneiro tintas de vermelho, 
pelles roxas, paos de setim ; 

8 Azeite para conservar as alampadas, 
aromas para a composicao das undoes, e 
perfumes d’excellente cheiro ; 

9 Pedras comelinas, e outras pedras pre- 
ciosas para ornar o Efod, e o Racional. 

10 Todo o que d’entre vos he bom artifice, 
venha fazer o que o Senhor mandou. 

11 A saber: o Tabernaculo com o seu 
tecto, e as suas coberturas; as argolas, as 
taboas, os barrotes, as estacas, as bases; 

12 A Area com os seus varaes, o Propi- 
ciatorio, e o veo, que deve estar pendente 
diante delle; 

13 A Mesa com os varaes, vasos, e paes 
da Proposipao; 

14 O Candieiro, que ha de sustentar as 
alampadas, tudo o que he necessario para o 
seu uso, as alampadas, e o azeite para ali- 
mentar o fogo; 

15 O Altar dos perfumes com os varaes, 
o oleo para as undoes, e a Cacoula dos 
eheiros; o veo pendente a entrada do Ta¬ 
bernaculo ; 

16 0 Altar dos holocaustos, a sua grOha 
de bronze com os seus varaes, e com tudo o 
que he necessario para o seu uso; a Bacia 
com a sua base; 

17 As Cortinas do Atrio com as suas 
columnas, e suas bases, e o veo da entrada 
do vestibulo ; 

18 As estacas do Tabernaculo, e do Atrio 
com os seus cordoes; 

19 As Vestimentas, que se devem usar 
no culto do Santuario; os ornamentos des- 
tinados para o Pontifice Aarao, e seus filhos, 
a fim d’exercitarem as funpoes do meu Sa- 
cerdocio. 

20 Depois que todos os filhos dTsrael 
sahirao da presenpa de Moyses, 

21 Tornarao elles a vir offerecer ao Senhor 
com prompta vontade, e grande devopao, as 
primicias dos seus bens, para se fazer a obra 
do Tabernaculo do testemunho. Para tudo 
o que era necessario porem para o culto sa- 
grado, e para os ornamentos sacerdotaes, 

22 Derao homens, e mulheres os seus 
braceletes, as suas arrecadas, os seus anneis, 
e os enfeites, que elles punhao no seu brapo 
direito. Todos os vasos d’ouro forao postos 
a parte, para serem presentados ao Senhor. 

23 Os que tinhao jacinthos, purpura, 
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escarlata tinta duas vezes, linho fino, pellos 
de cabra, pelles de carneiro tintas de verrne- 
lho, pelles roxas, 

24 l’rata, e bronze, tudo offerecerao ao 
Senhor com os paos de setim para qualquer 
uso. 

25 Ilouve tambem mulheres habilidosas, 
que derao o que tinhao fiado de jacintho, de 
purpura, d’escarlata, de linho fino, 

26 E de pellos de cabra; e tudo derao 
de muito boa vontade. 

27 Os Principes offerecerao pedras corne- 
linas, e outras pedras preciosas para o Efod, 
e Racional; 

28 Aromas, e azeite para conservar as 
alampadas, e para preparar as undoes, e 
compbr o perfume de suavissimo cheiro. 

29 Todos os homens, e mulheres offere¬ 
cerao gostosos os seus dons, para se fazerem 
as obras, que o Senhor tinha ordenado por 
Moyses. Todos os filhos d’lsrael fizerao as 
suas offertas ao Senhor de muito boa vontade. 

30 Entao disse Moyses aos filhos d’lsrael: 
O Senhor chamou por seu nome a Bese- 
leel, filho d’Uri, que o he d’Hur, da Tribu 
de Juda : 

31 E o encheo do espirito de Deos, de 
sabedoria, d’intelligencia, de sciencia, e de 
todos os conhecimentos 

32 Para inventar, e para executar tudo o 
que se pode fazer em ouro, prata, e bronze; 

33 Para cortar, e lavrar pedras, e para to- 
das as obras de delicadeza. 

34 Elle lhe poz no espirito tudo o que a 
arte pode inventar. E elle deo os mesmos 
talentos a Ooliab, filho d’Aquisamech da 
Tribu de Dan. 

35 A ambos encheo elle de sabedoria 
para fazerem toda a casta d’obras de pao, 
de pannos de diversas cores, de bordados de 
jacintho, de purpura, d’escarlata tinta duas 
vezes, e de linho fino; para trabalharem 
tudo o que se faz ao tear, e para lhe ajunta- 
rem tudo o que poderem inventar de novo. 

CAPITULO XXXVI. 
Mayses faz trabalhar nas obras, que o Senhor 

lhe tinha ordenado. Construcqdo do Ta- 
bernaculo. 

TMIABALHOU pois Beseleel com Ooliab 
em todas estas obras, e trabalharao todos 

os homens habeis, a quem o Senhor tinha 
dado sabedoria, e intelligencia para saberem 
fazer excellentemente, o que era necessario 
para o uso do Santuario, e tudo o que o 
Senhor tinha ordenado. 

2 Porque tendo-os Moyses feito vir com 
todos os homens habeis, aos quaes o Senhor 
tinha dado sabedoria, e os que de sua von¬ 
tade se tinhao offerecido para trabalhar nesta 
obra, 

3 Elle Ihes entregou todas as offertas dos 
filhos d’lsrael. E quando ellesse applicavao 
ja a adiantar a obra, continuava ainda o 

povo a offerecer todos os dias pela manha 
os seus dons. 

4 Isto obrigou os artifices a virern dizer a 
Moyses: 

5 O povo offerece mais do que se ha 
mister. 

6 Mandou pois Moyses que a voz do 
pregoeiro se fizesse publicamente esta decla- 
racao : Nenhum homem, nem rnulher offe- 
refa mais nada daqui em diante para as 
obras do Santuario. Assim cessarao todos 
d’offerecer presentes; 

7 Porque o que se tinha ja offerecido 
bastava, e ainda sobejava. 

8 Todos estes homens pois, cujo coracao 
estava cheio de sabedoria para trabalharem 
nas obras do Tabernaculo, fizerao dez corti- 
nas de linho retorcido, de jacintho, de pur¬ 
pura, d’escarlata tinta duas vezes, tudo bor- 
dado, e de diversas cores. 

9 Cada cortina tinha vinte e oito covados 
de comprido, e quatro de largo, e todas as 
cortinas erao d’huma mesma medida. 

10 Sinco destas cortinas estavao juntas 
huma a outra, e as outras sjneo da mesma 
sorte juntas entre si. 

11 Huma cortina tinha cordoes de jacinto 
na ourela d’huma, e outra banda; e a outra 
cortina tinha da mesma sorte cordoes na 
ourela; 

12 Para que estando os cordoes defronte 
mm do outro, se ajuntassem reciprocamente 
as cortinas. 

13 Por isso fizerao elles tambem fundir 
sincoenta argolas d’ouro, onde se podessem 
prender os cordoes das cortinas, para que 
tudo nao parecesse senao hum Tabernaculo. 

14 Fizerao tambem onze cobertas de pel¬ 
los de cabra para cobrir o tecto do Taber¬ 
naculo. 

15 Cada huma destas cobertas tinha 
trinta covados de comprido, e quatro de 
largo, e erao todas da mesma medida. 

16 Destas ajuntarao elles sinco a huma 
banda, e seis a outra. 

17 Fizerao tambem sincoenta cordoes na 
ourela d’huma coberta, e sincoenta na ourela 
da outra para estarem juntas. 

18 Fizerao outrosi sincoenta fivelas de 
bronze para as ter presas, a fim de parecer 
tudo huma peya. 

19 Fizerao alem disto huma terceira co¬ 
berta de pelles de carneiro tintas de vermelho, 
e por sima desta outra quarta coberta de 
pelles roxas. 

20 Fizerao tambem taboas de pao de 
setim para o Tabernaculo, que estavao postas 
ao alto. 

21 Cada huma destas taboas tinha dez co¬ 
vados de comprido, e covado e meio de largo. 

22 Cada taboa tinha sua lingueta, e seu 
encaixe para entrar huma na outra. Todas 
as taboas do Tabernaculo erao feitas deste 
mesmo modo. 
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23 E vinte dellas estavao da banda meri¬ 
dional olhando para o Austro, 

24 Com quarenta bases de prata. Cada 
taboa assentava sobre duas bases d’huma, e 
outra parte dos angulos no lugar, onde os 
encaixes dos lados se terminao nos angulos. 

25 Fizerao outrosi para o lado do Taber- 
naeulo, que olha para o Aquilao, vinte 
taboas, 

26 Com quarenta bases de prata, a duas 
para cada taboa. 

27 Mas para o lado do Tabernaculo, que 
fica ao Occidente, e que olha para o mar, 
nao fizerao senao seis taboas, 

28 E mais duas, que estavao postas nos 
angulos por detras do Tabernaculo. 

29 Estas estavao juntas d’alto abaixo, 
fazendo hum so corpo. A mesma cousa 
fizerao elles nos dous angulos dos dous lados. 

30 Erao por todas oito as taboas, as quaes 
tinhao dezeseis bases de prata, a duas por 
taboa. 

31 Fizerao tambem huns grandes barrotes 
de pao de setim, sinco para atravessar, e 
segurar todas as taboas d’huma banda do 
Tabernaculo, 

32 E outros sinco para atravessar, e se¬ 
gurar as taboas da outra; e afora estes ainda 
outros sinco para o lado do Tabernaculo, que 
fica ao Occidente, e que olha para o mar. 

33 Fizerao mais outro barrote, que pas- 
sava pelo meio das taboas d’hum canto ate 
o outro. 

34 Dourarao todas estas taboas, que as- 
sentavao em bases de prata fundidas. Fizerao 
outrosi humas argolas d’ouro, pelas quaes 
entrassem os barrotes de pao, que elles tam¬ 
bem cobrirao de laminas d’ouro. 

35 Fizerao hum veo de jacintho, de pur¬ 
pura, d’escarlata, de linho fino retorcido, 
tudo bordado, e tudo matizado. 

36 Fizerao quatro columnas de pao de 
setim, que cobrirao de laminas d’ouro com 
os seus capiteis ; e as suas bases erao de prata. 

37 Fizerao mais o veo para a entrada do 
Tabernaculo, que era de jacintho, de purpura, 
d’escarlata, de linho fino retorcido, tudo obra 
de bordadura. 

38 Fizerao tambem sinco columnas com 
seus capiteis, as quaes cobrirao d’ouro, e as 
suas bases fundidas, e feitas de metal. 

CAPITULO xxxvir. 
Beseleel trabalha em fazer a Area, a Mesa 

da Proposigdo, o Candieiro, o Altar dos 
perfumes, e os mesmos perfumes. 

EZ tambem Beseleel a Area de pao de 
setim, a qual tinha dous covados e meio 

de comprido, covado e meio de largo, e 
covado e meio d’alto. Elle a cobrio de 
finissimo ouro por dentro, e por fora; 

2 E lhe fez huma coroa d’ouro, que a 
apanhava toda em roda. 

3 Fundio quatro argolas d’ouro, que poz 
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nos quatro cantos da Area, duas d’huma 
parte, e duas da outra. 

4 Fez tambem huns varaes de pao de 
setim, que cobrio d’ouro, 

5 E que rnetteo nas argolas, que estavao 
aos cantos da Area, para ella se poderlevar. 

6 Fez mais o Propiciatorio, isto he, o 
Oraculo, d’hum ouro purissimo, que tinha 
dous covados e meio de comprido, e covado 
e meio de largo : 

7 Como tambem os dous Querubins d’ouro 
batido, que elle poz aos dous lados do Pro¬ 
piciatorio : 

8 Hum Querubim na extremidade d’hum 
lado, e outro Querubim na extremidade do 
outro. Assim os dous Querubins estavao 
numa, e outra extremidade do Propiciatorio, 

9 Tendo as suas azas estendidas, e co- 
brindo com ellas o Propiciatorio, virados os 
rostos hum para o outro, como tambem para 
o Propiciatorio. 

10 Fez outrosi huma Mesa de pao de 
setim, que tinha dous covados de comprido, 
hum covado de largo, e covado e meio d’alto. 

11 Cobrio-a de purissimo ouro, e lhe poz 
a roda hum friso d’ouro. 

12 Sobre o friso poz huma coroa d’ouro 
esculturada, d’altura de quatro dedos, e sobre 
esta outra coroa d’ouro. 

13 Fez fundir tambem quatro argolas 
d’ouro, que poz nos quatro cantos da Mesa, 
huma a cada pe 

14 Por baixo da coroa; e infiou por ellas 
os varaes, que haviao de servir para levar a 
Mesa. 

15 Estes varaes erao tambem de pao de 
setim, e elle os chapeou de laminas d’ouro. 

16 Para os differentes usos desta Mesa 
fez de fino ouro pratos, copos, thuribulos, e 
tayas, onde se haviao d’offerecer os licores. 

17 Fez tambem o Candieiro do mais puro 
ouro batido ao martello, de cujo tronco sahiao 
humas hasteas com seus copos, seus pomos, 
e suas ayucenas. 

18 Erao seis as hasteas, que sahiao das 
duas bandas do tronco, tres d’huma banda, 
e tres da outra. 

19 Huma hastea tinha tres copos do feitio 
de nozes, com seus pomos, e suas a^ucenas ; 
outra hastea da mesma sorte tres copos do 
feitio de nozes, com seus pomos, e suas afu- 
cenas. E todas as seis hasteas, que sahiao 
do tronco, erao trabalhadas da mesma forma. 

20 Porem o tronco do Candieiro tinha 
quatro copos do feitio de nozes, acompanha- 
dos cada hum de seu pomo, e de sua acueena. 

21 Havia tres pomos em tres lugares do 
tronco, e de cada pomo sahiao tres hasteas, 
que faziao ao todo seis hasteas, nascendo 
d’hum mesmo tronco. 

22 Sahiao pois do Candieiro estes pomos, 
e estas hasteas, sendo tudo de purissimo ouro 
batido ao martello. 

23 Fez outrosi de finissimo ouro sete 
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alampadas, com seus espivitadores, e com 
suas caldeirinhas, onde se apagassem os mur- 
roes, que se tivessem tirado das alampadas. 

24 O Candieiro com todas as suas pefas 
pesava hum talento d’ouro. 

25 Fez tambem o Altar dos perfumes de 
pao de setim, que tinha hum covado em 
quadro, e dous covados d’alto, de cujos 
quatro cantos sahiao quatro cornos. 

26 Vestio-o de purissimo ouro com a sua 
grelha, seus lados, e seus cornos. 

27 Fez-lhe huma coroa d’ouro, que o ro- 
deava todo, e por baixo da coroa a cad a 
I ado poz duas argolas d’ouro, para infiar por 
ellas os varaes, que haviao de servir a lf- 
varem-no. 

28 Estes varaes fez elle de pao de setim, 
e os cobrio de laminas d'ouro. 

29 Compoz tambem o azeite, para com 
elle se fazerem as undoes da sagracao ; e 
compoz os perfumes feitos dos aromas mais 
exquisitos, segundo as regras desta arte. 

CAPITULO XXXVIII. 
Construcgao do Altar dos holocaustos, da 

Bacia de metal, e do Atrio. Importancia 
do ouro, prata, e bronze, que se emprega- 
rdo na fabrica do Vabernaculo. 

T^EZ tambem Beseleel o Altar dos holo- 
1 caustos de pao de setim, que tinha sinco 
covados em quadro, e tres d’alto: 

2 E dos seus quatro cantos sahiao quatro 
cornos, e elle o cobrio de laminas de metal. 

3 Fez de metal muitos, e diversos instru- 
mentos, que haviao de servir neste Altar; 
caldeiras, tenazes, pinpas, croques, brazeiros: 

4 Huma grelha de metal em forma de re¬ 
de, e por baixo humfogaono meio do Altar. 

5 Fundio quatro argolas, que poz aos 
quatro cantos desta grelha, pelas quaes pas- 
sassem os varaes, que podessem servir para 
levar o Altar : 

6 Os quaes varaes elle tambem fez de pao 
de setim, e os cobrio de laminas de metal: 

7 E os metteo nas argolas, que estavao 
aos lados do Altar. Ora este Altar feito de 
taboas nao era massipo, mas occo, e vasio 
por dentro. 

8 Fez outrosi huma Bacia de metal com 
sua base; obra, para que derao a materia 
os espelhos das mulheres, que velavao a 
porta do Tabernaculo. 

9 Fez mais o Atrio, a cujo lado meridio¬ 
nal estavao humas cortinas de linho fino 
retorcido da altura de cem covados; 

10 E vinte columnas com suas bases de 
metal, e os capiteis com todos os seus ornatos 
de prata. 

11 Ao lado setemtrional cortinas, colum¬ 
nas, bases, e capiteis erao da mesma medida, 
do mesmo metal, e do mesmo feitio. 

12 Mas ao lado, que olhava para o Occi- 
deDte, nao se estendiao as cortinas senao ao 
espapo de sincoenta covados; e as columnas 

[Port.] 

erao somente dez com suas bases de metal; 
e os capiteis das columnas com todos os seus 
ornatos erao de prata. 

13 Ao lado oriental poz elle da mesma 
sorte cortinas, que occupavao o espapo de 
sincoenta covados de comprido : 

14 Do qual espapo havia quinze covados 
d’humaparte com tres columnas, e suas bases ; 

15 E quinze da outra com tres columnas, 
e suas bases : porque no meio entre as duas 
ordens de columnas fez elle a entrada do 
Tabernaculo. 

16 Todas estas cortinas do Atrio erao te- 
cidas de linho fino retorcido. 

17 As bases das columnas erao de metal; 
os capiteis com todos os seus ornatos erao 
de prata; e elle vestio de prata as mesmas 
columnas. 

18 Fez tambem o grande Vco, que estava 
k entrada do Atrio, obra de bordadura de 
jacintho, de purpura, d’escarlata, e de linho 
fino retorcido. E elle tinha vinte covados 
de comprido, e sinco d’alto, segundo a me¬ 
dida, que tinhao todas as cortinas do Atrio. 

19 Ilavia a entrada quatro columnas com 
suas bases de metal, seus capiteis, e seus 
ornatos de prata. 

20 Fez tambem de metal humas estacas, 
que se haviao de por ao redor do Taberna¬ 
culo, e do Atrio. 

21 Estas sao as partes, que compunhao 
o Tabernaculo do testemunho, que forao 
dadas por conta aos Levitas por Ithamar, 
filho do summo Sacerdote Aarao, em conse- 
quencia do que Moyses tinha mandado. 

22 Tudo acabou Beseleel, filho d’Uri, 
que era filho d’Ur daTribu de Juda, segun¬ 
do a ordem, que o Senhor lhe dera por boca 
de Moyses. 

23 Elle teve por companheiro a Ooliab, 
filho d’Aquisamech da Tribu de Dan, que 
tambem sabia trabalhar primorosamente em 
pao, em pannos tecidos de fios de diversas 
cores, e em bordaduras de jacintho, de pur¬ 
pura, d’escarlata, e de linho fino. 

24 Todo o ouro, que se empregou nas 
obras do Santuario, e que foi voluntaria- 
mente offerecido pelo povo, fazia vinte e 
nove talentos, e setecentos e trinta siclos, se¬ 
gundo a medida do Santuario. 

25 Estas oblafoes forao feitas pelos que 
entrarao no Arrolamento, tendo vinte annos, 
e dahi para sima, que chegarao a seiscentos 
e tres mil quinhentos e sincoenta homens 
d’armas. 

26 Houve mais alem disto cem talentos 
de prata, de que forao feitas as bases do San¬ 
tuario, e da entrada, onde estava pendurado 
o Veo. 

27 De cem talentos forao feitas cem bases, 
levando cada base hum talento. 

28 De mil e setecentos e setenta e sinco 
talentos de prata fez elle os capiteis das co- 
lnmnas, as quaes tambem cobrio de prata. 
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29 De metal offereeerao-se tambem seten- 
ta e dous mil talentos, e quatrocentos siclos, 

30 De que se fundirao as bases, que es¬ 
tavao a entrada do Tabernaculo do testemu- 
nho; e o Altar de metal com a sua grelha, 
e todos os vasos do seu uso ; 

31 E as bases do Atrio, que estavao em tor- 
no delle, e a sua entrada com as estacas, que se 
pozerao ao redor do Tabernaculo, e do Atrio. 

CAPITULO XXXIX. 
Beseleel trabalha em fazer as Vestes Ponti- 

Jicaes. Itol das obras, que se fizerao para 
o culto rtivino. 

'C'EZ tambem Beseleel de purpura, d’es- 
carlata, e de linho fino as vestes, de que 

se havia de paramentar Aarao, quando exer- 
citasse o seu santo ministerio, conforme a 
ordem, que o Senhor tinha dado a Moyses. 

2 Fez pois o Efod d’ouro, de jacintho, de 
purpura, d’escarlata tinta duas vezes, e de 
linho fino retorcido, 

3 Tudo tecido de bordados de differentes 
cores. Cortou humas folhetas d’ouro, que re- 
duzio a fios mui delgados, para poderem en- 
tretecer-se nos outros fios de diversas cores. 

4 Os dous lados do Efod vinhao ajuntar- 
se na ourela da extremidade superior. 

5 Fez o Cingulo com a mescla das mes- 
mas cores, conforme o que o Senhor tinha 
mandado a Moyses. 

6 Preparou duas pedras cornelinas, que 
metteo, e encastoou em ouro, onde se viao 
esculpidos, segundo a arte dos lapidarios, os 
nomes dos filhos d’Israel. 

7 Elle as poz nos dous lados do Efod, 
como hum monumento para os filhos d’Is¬ 
rael, conforme a ordem, que Moyses tinha 
recebido do Senhor. 

8 Fez o Racional tecido da mistura de 
differentes fios, como o Efod, d’ouro, de 
jacintho, de purpura, d’escarlata tinta duas 
vezes, e de linho lino retorcido. 

9 Era quadrado, e dobrado, do tamanho 
d’hum palmo. 

10 Poz-lhe em sima quatro ordens de pe¬ 
dras preciosas. Na primeira ordem estavao 
hum sardonio, hum topazio, huma esmeralda. 

11 Na segunda hum carbunculo, huma 
safira, e hum jaspe. 

12 Na terceira hum ligurio, huma agata, 
e huma amethista. 

13 Na quarta huma crysolita, huma cor- 
nelina, e hum berillo; engastadas todas estas 
pedras em ouro, cada huma na sua ordem. 

14 Sobre estas doze pedras estavao gra- 
vados os* nomes das doze Tribus d’lsrael, 
cada nome em sua pedra. 

15 Fizerao-se no Racional duas pequenas 
cadeias de purissimo ouro, cujos fuzis esta¬ 
vao enlapados huns nos outros : 

16 Dous colchetes, e duas argolinhas 
d’ouro. Pozerao-se as argolinhas aos dous 
lados do Racional, 
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17 E suspenderao-se dellas as duas ca¬ 
deias d’ouro, que elles metterao nos colche¬ 
tes, que sahiao dos cantos do Efod. 

18 Todas estas pecas ajustavao tao bem 
entre si por diante, e por detras, que o Efod, 
e o Racional ficavao presos hum ao outro, 

19 Apertados por sima do Cingidouro, 
e ligados estreitamente por humas argoli¬ 
nhas, pelas quaes passava huma fita de ja¬ 
cintho, para nao ficarem laxos, nem se des- 
pegarem hum do outro, conforme o Senhor 
tinha mandado a Moyses. 

20 Fizerao tambem os dous artifices a 
Tunica do Efod toda de jacintho. 

21 Ilavia no alto della huma abertura no 
meio, e huma ourela tecida a roda desta 
abertura: 

22 Em baixo junto aos pes estavao hu¬ 
mas romans feitas de jacintho, de purpura, 
d’escarlata, e de linho fino retorcido ; 

23 E humas campainhas d’ouro purissi¬ 
mo, que elles entresacharao com as romans 
a roda da extremidade da Tunica. 

24 Assim he que estavao entresachadas 
as campainhas d’ouro, e as romans. E deste 
ornamento estava revestido o Pontifice, quan¬ 
do exercitava as func^oes do seu ministerio, 
conforme o Senhor o tinhaordenado a Moyses. 

25 Fizerao outrosi para Aarao, e seus fi¬ 
lhos Camisas tecidas de linho fino ; 

26 Mitras de linho lino com suas peque¬ 
nas coroas; 

27 Calyoes tambem de linho, e de linho 
fino, 

28 Com hum Cingulo bordado de diffe¬ 
rentes fios de linho fino retorcido, de jacin¬ 
tho, de purpura, e d’escarlata tinta duas ve¬ 
zes, segundo a ordem, que o Senhor tinha 
dado a Moyses. 

29 Fizerao mais a santa, e veneranda La¬ 
mina de purissimo ouro, e gravarao em sima 
della, do modo que se escreve sobre as pe¬ 
dras preciosas, estas palavras: A SANTI- 
DADE IIE DO SENHOR. 

30 Elles a prenderao a Mitra com huma 
fita de jacintho, como o Senhor o tinha 
mandado a Moyses. 

31 Assim se concluio todan obra do Ta¬ 
bernaculo, e da Tenda do testemunho. Os 
filhos d’ Israel fizerao tudo o que o Senhor 
tinha ordenado a Moyses. 

32 Offerecerao o Tabernaculo com a sua 
cobertura, e com tudo o que tinha serventia 
nelle; as argolas, as taboas, os varaes, as co- 
lumnas, as bases; 

33 As cobertas de pelles de carneiro tin- 
tas de vermelho, e as outras cobertas de pel¬ 
les roxas; 

34 O Veo, a Area, os varaes, o Propicia- 
torio; 

35 A Mesa com os seus vasos, e com os 
Paes jda Proposi^ao; 

36 O Candieiro, as Alampadas, e tudo o 
que para ellas se havia mister com o azeite ; 
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37 O Altar d’ouro, o oleo destinado para com as bases, e os barrotes de pao, e assen- 
as undoes, os perfumes compostos d’aromas; 

38 O Veo a entrada do Tabernaculo ; 
tou as columnas. 

17 Estendeo o tecto sobre o Tabernaculo, 
39 O Altar de metal com a sua grelha, e poz-lhe por sima a cobertura, corao o Se- 

varaes, e tudo o que alii servia; a Bacia1 nhor tinha mandado. 
as com a sua base, as Cortinas do Atrio, e 

Columnas com as suas bases ; 
40 O Veo a entrada do Atrio, os seus 

corddes, e as suas estacas. Nao faltou nada 
de tudo o que o Senhor tinha ordenado, que 
se fizesse para o ministerio do Tabernaculo, 
e para a Tenda do concerto. 

41 Quanto as vestimentas, de que os Sa- 
cerdotes Aarao, e seus filhos deviao usar no 
Santuario, 

42 Os filhos d’lsrael as offerecerao tam- 
bem, conforme tinha mandado o Senhor. 

43 E Moyses tendo visto que todas estas 
eousas estavao acabadas, os abenfoou. 

CAPITULO XL. 
Erecfao do Tabernaculo. Elle he coberto da 

nuvern, que representa a magestade de Deos. 

T~\EPOIS fallou o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

2 Levantaras o Tabernaculo do testemu- 
nho no primeiro dia do primeiro mez. 

3 Poras nelle a Area., e suspenderas por 
diante o Veo. 

4 Traras a Mesa, e poras sobrella o que 
eu te rnandei, segundo a ordem, que te 
foi prescripta. Poras o C'andieiro com as 
alampadas, 

5 E o Altar d’ouro, sobre que se queima 
o incenso diante da Area do testemunho. 
Poras o Veo a entrada do Tabernaculo, 

6 E diante delle o Altar dos holocaustos : 
7 A Bacia, que tu encheras d’agua, pol- 

la-has entre o Altar, e o Tabernaculo. 
8 Cercaras de cortinas o Atrio, e a sua 

entrada. 
9 E tomando o azeite das undoes, ungiras 

corn elle o Tabernaculo com os seus vasos, 
para elles ficarem santificados; 

10 O Altar dos holocaustos, e todos os 
seus vasos; 

11 A Bacia com a sua base. Todas estas 
pecas sagraras tu com o oleo destinado para 
as undoes, para todas ellas serem santas, e 
sagradas. 

12 Faras vir Aarao, e seus filhos a entrada 
do Tabernaculo do testemunho; e depois 
de lavados na agua, 

13 Os vestiras das santas vestimentas, 
para que elles me sirvao, e para que a sua 
uncao se continue para sempre nos Sacerdo- 
tes, que lhes succederem. 

14 E Moyses fez tudo o que o Senhor 
lhe tinha mandado. 

15 Por tanto no primeiro dia do primeiro 
mez do segundo anno foi collocado o Ta¬ 
bernaculo. 

16 Moyses tendo-o erecto, poz as taboas 

18 Poz o testemunho na Area: fezpassar 
os varaes pelas argolas, e poz o Oraculo por 
sima da Area. 

19 E tendo levado a Area para o Taber¬ 
naculo, pendurou diante della o Veo, em 
cumprimento do que o Senhor tinha orde¬ 
nado. 

20 Poz a Mesa no Tabernaculo do teste¬ 
munho, ao lado setentrional, fora do Veo, 

21 E arranjou diante do Senhor os Paes 
da Proposicao, como o Senhor lhe tinha 
mandado. 

22 Poz o Candieiro no Tabernaculo do 
testemunho, ao lado, que olha para o Meio- 
dia, defronte da Mesa; 

23 Edispozas alampadas pela sua ordem, 
conforme o mandamento do Senhor. 

24 Poz o Altar d’ouro debaixo da Tenda 
do testemunho, diante do veo, 

25 E queimou em sima o incenso, com- 
posto d’aromas, como o Senhor lhe tinha 
ordenado. 

26 Poz tambem o vfio a entrada do Ta¬ 
bernaculo do testemunho, 

27 E o Altar do holocausto no vestibulo 
do testemunho, sobre o qual offereceo elle 
holocausto, e sacrificios, como o Senhor 
tinha mandado. 

28 Poz outrosi a Bacia entre o Taberna¬ 
culo do testemunho, e o Altar, e a encheo 
d’agua. 

29 E nella lavarao Moyses, Aarao, e seus 
filhos as suas maos, e os seus pes, 

30 Antes d’entrarem no Tabernaculo do 
concerto, e chegarem ao Altar, como o Se¬ 
nhor tinha ordenado. 

31 Erigio tambem o Atrio ao redor do 
Tabernaculo, e do Altar, e poz o veo a sua 
entrada. Depois de todas estas eousas aca¬ 
badas, 

32 Huma nuvem cobrio o Tabernaculo 
do testemunho, e elle foi cheio da gloria do 
Senhor. 

33 E Moyses nao podia entrar no Taber¬ 
naculo do concerto, porque a nuvem cobria 
tudo, e a magestade do Senhor resplandecia 
de todas as paries, estando tudo coberto 
desta nuvem. 

34 Quando a nuvem se retirava do Ta¬ 
bernaculo, partiao os filhos d’lsrael divididos 
pelas suas turmas. 

35 Se ella parava em sima, ficavao elles 
no mesmo lugar. 

36 Porque de dia repousava a nuvem do 
Senhor sobre o Tabernaculo, e de noite ap- 
parecia sobrelle huma chama, que todos os 
filhos d’lsrael viao de qualquer lugar, onde 
estivessem alojados. 
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L E V I T I C O, 

EM HEBRAICO VAJICRA. 

CAPITULO I. 
Ceremonias, que se devem observar nos sacri- 

jicios de bois, ovelhas, cabras, rolas, e 
pombas. 

/^HAMOU o Senhor a Moyses, e fallou- 
lhe do Tabernaculo do testemunho, 

dizendo : 
2 Falla aos fillios d’Israel, e dizelhes: 

Quando algum de vos-outros offerecer ao 
Senhor huma hostia de gado ; isto he, de 
bois, e d’ovelhas: 

3 Se a sua offerenda for hum holocausto, 
e este he de gado vacum ; tomara hum ma¬ 
cho, que nao tenha defeito, e offerecel-lo-ha 
a porta do Tabernaculo do testemunho, para 
alcanpar que o Senhor lhe seja propicio. 

4 Pora a sua mao sobre a cabepa da 
hostia, e ella sera acceita, e lhe servira d’ex- 
piapao. 

5 Entao degolara o novilho diante do Se¬ 
nhor : e os Sacerdotes, filhos d’Aarao, offere- 
cerao o seu sangue, derramando-o ao redor 
do Altar, que esta diante da porta do Taber¬ 
naculo. 

6 Esses mesmos esfolarao a hostia, e cor- 
tar-lhe-hao os membros a pedapos. 

7 Metterao o fogo por baixo do Altar, de- 
pois de terem primeiro preparado a lenha, 

8 E de terem posto em ordem os talhos; 
isto he, a cabepa, e tudo o que esta pegado 
ao figado; 

9 Os intestinos, e os pes, que deverao 
ser lavados em agua. E o Sacerdote os 
queimara em sima do Altar, para serem ao 
Senhor hum holocausto de suavissimo cheiro. 

10 Se a offerenda de gado he hum holo¬ 
causto d’ovelhas, ou de cabras, o homem, 
que a quizer fazer, escolhera hum macho 
sem defeito, 

11 E degolal-lo-ha ao lado do Altar, 
que qlha para o Aquilao : e os filhos d’Aarao 
derramarao o seu sangue ao redor do 
Altar: 

12 Cortar-lhe-hao os membros, a cabepa, 
e tudo o que esta pegado ao figado; e pol- 
los-hao sobre a lenha, a que devem metter 
fogo por baixo : 

13 Lavar-lhe-hao em agua os intestinos, 
e os pes; e o Sacerdote queimara em sima 
do Altar todos estes talhos, para serem ao 
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Senhor hum holocausto de suavissimo 
cheiro. 

14 Se a offerenda do holocausto for 
d’aves, a saber, de rolas, ou de pombinhos; 

15 O Sacerdote offerecera a hostia no Al¬ 
tar ; e torcendo-lhe a cabeca sobre o pes- 
coco, far-lhe-ha huma ferida, e nella huma 
abertura, por onde fapa correr o sangue por 
sima da borda do Altar. 

16 Deitar-lhe-ha o papo, e as pennas ao 
pe do Altar para a banda do Oriente no lu- 
gar, onde se costumao botar as cinzas. 

17 Quebrar-lhe-ha as azas sem lhas cor- 
tar, e sem que divida a hostia com ferro; e 
queimal-la-ha sobre o Altar, depois de ter 
mettido fogo por baixo da lenha. Assim se 
offerece hum holocausto ao Senhor, e assim 
se lhe faz huma oblacao de suavissimo cheiro. 

.J 

CAPITULO II. 
Ceremonias, que se devem observar nas obla- 

coes defarinha, e de pdo, e na das primi- 
cias. 

UANDO qualquer pessoa fizer ao Se¬ 
nhor algurna offerenda em sacrificio, a 

sua offerenda sera da flor da farinha, sobre 
a qual deitara azeite, e pora sobrella incenso. 

2 E leval-la-ha aos Sacerdotes, filhos 
d’Aarao : e hum delies tomara hum punhado 
desta farinha, borrifada com azeite, e todo o 
incenso; e fal-la-ha queimar sobre o Altar 
em memoria, como hum suavissimo per¬ 
fume. 

3 E o que ficar do sacrificio sera para 
Aarao, e para seus filhos, e sera huma cousa 
santissima, como resto das offerendas feitas 
ao Senhor. 

4 Mas quando tu offereceres hum sacri¬ 
ficio de farinha cozida no forno, a saber, al- 
guns paes asmos amassados em azeite, e al- 
gumas tortas asmas untadas d’azeite ; 

5 Se a tua offerta he de frigideira, de flor 
de farinha amassada em azeite, e sem fer- 
mento, 

6 Tu a dividiras em pequenos pedapos, 
e lhe deitaras azeite por sima. 

7 Se o sacrificio he de grelha, misturaras 
tambem em azeite a flor da farinha : 

8 E offerecendo-a ao Senhor, mettel-la- 
has nas maos ao Sacerdote: 

9 O qual depois de a ter offerecido, tirarfi 
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do sacrificio o que deve servir de memoria, 
e o queimara sobre o Altar, para ser hum 
cheiro suavissimo para o Senhor. 

10 Tudo o que ficar sera d’Aarao, e de 
seus filhos, e sera huma cousa santissima, 
como resto das offerendas feitas ao Senhor. 

11 Toda a offerenda, que se fizer ao Se¬ 
nhor, 'sera sem fermento; e nos sacrificios 
do Senhor nao se queimara em sima do Al¬ 
tar cousa de fermento, nem de mel. 

12 Estas cousas vos as offerecereis so- 
mente, como primicias, e como dons : mas 
ellas nao se porao sobre o Altar para serem 
offerendas d’agradavel cheiro. 

13 Temperaras de sal tudo o que offere- 
ceres em sacrificio : e nao tiraras do sacri¬ 
ficio o sal do concerto do teu Deos. Toda 
a tua offerenda deve levar sal. 

14 Se fizeres ao Senhor alguma offerenda 
das primicias do teu grao, que seja d’espigas 
ainda verdes, torral-las-has ao fogo, e que- 
bral-las-has, como se faz ao trigo; e assim 
offereceras as tuas primicias ao Senhor, 

15 Deitando-lhe azeite por sima, e pondo- 
Ihe por sima incenso : porque isto he huma 
offerenda feita ao Senhor. 

16 0 Sacerdote em memoria do donativo, 
offerecido ao Senhor, queimara parte do 
grao, que se quebrou, e do azeite, e todo o 
incenso. 

CAPITULO III. 
Ceremonias, que se devem observar nos sacri¬ 

fice os pacificos. 

^E algum quizer offerecer huma hostia 
^ pacifica ao Senhor, e a sua oblacao for 
de bois, podera tomar macho, ou femea, 
que nao tenhao defeito. 

2 Pora a mao sobre a cabepa da sua vi- 
ctima, a qual sera immolada a entrada do 
Tabernaculo do testemunho : e os Sacerdo- 
tes, filhos d’Aarao, entornarao o sangue della 
ao redor do Altar. 

3 Offerecerao ao Senhor a gordura, que 
cobre as entranhas da hostia pacifica, e tudo 
o que ella tem dentro de gordura : 

4 Os dous rins com a gordura, que cobre 
os flancos, e o redenho do figado com os 
rins. 

5 E farao queimar tudo isto sobre o Altar 
em holocausto, tendo-se applieado fogo a 
lenha, para ser huma oblacao de suavissimo 
cheiro para o Senhor. 

6 Se a oblacao he huma hostia pacifica, 
tomada do rebanhodas ovelhas, ou seja ma¬ 
cho, ou seja femea, deve nao ter mancha 
alguma. 

7 Se o homem offerece hum cordeiro di- 
ante do Senhor, 

8 Pora a mao sobre a cabepa da sua vic- 
tima, a qual sera immolada a entrada do 
Tabernaculo do testemunho: e os filhos 
d’Arao derramarao o seu sangue em torno 
do Altar, 

9 E offerecerao desta hostia pacifica em 
sacrificio ao Senhor a gordura, e a cauda 
toda, 

10 Com os rins, e a gordura, que cobre 
o ventre, e todas as entranhas; hum, e outro 
rim com a gordura, que cobre os flancos ; 
e o redenho do figado com os rins. 

11 E o Sacerdote queimara tudo isto 
sobre o Altar, para ser alimento do fogo, e 
servir a oblacao, que se faz ao Senhor. 

12 Se a offerta he huma cabra, e o ho- 
mem a offerece ao Senhor, 

13 Pdr-lhe-ha a mao sobre a cabeca, e a 
immolax-a a entrada do Tabernaculo do tes¬ 
temunho. Os filhos d’Aarao entornarao o seu 
sangue ao redor do Altar; 

14 E tomarao da hostia, para ser pasto 
do fogo do Senhor, a gordura, que cobre o 
ventre, e todas as entranhas : 

15 Os dous rins com o redenho, que elles 
tem por sima ao pe dos flancos, e a gordura 
do figado com os rins. 

16 E o Sacerdote os fara queimar sobre 
o Altar, para servirem de pasto ao fogo, e 
serem huma oblacao de cheiro muito agra- 
davel. Toda a gordura pertencera ao 
Senhor, 

17 Com hum perpetuo direito de geracao 
em gerapao, e em toda a parte, onde vos 
morardes. E vos nao comereis jamais san¬ 
gue, nem gordura. , 

CAPITULO IV. 
Ceremonias, que se devem observar nos sacri- 

jicios pelos peccados d1 ignorancia. 

ORNOU o Senhor a fallar a Moyses, e 
lhe disse: 

2 Dize aos filhos d’lsrael: Quando qual- 
quer homem peccou por ignorancia, e violou 
algum de todos os mandamentos do Senhor, 
commettendo cousa, que elle defendeo que 
se nao fizesse: 

3 Se o Sacerdote, que recebeo a unpao, 
he quem peccou, fazendo peccar o povo; 
offerecera ao Senhor pelo seu peccado hum 
novilho, que nao tenha mancha : 

4 E depois de o ter trazido porta do 
Tabernaculo do testemunho diante do Se¬ 
nhor, por-lhe-ha a mao sobre a cabepa, e o 
immolara ao Senhor. 

5 Tomara tambem do sangue do novi¬ 
lho, e o levara ao Tabernaculo do teste¬ 
munho : 

6 E tendo molhado o seu dedo no sangue 
da sua victima, fara com elle sete aspersoes 
na presenpa do Senhor, diante do veo do 
Santuario. 

7 Pora deste mesmo sangue nos cornos 
do Altar dos perfumes de suavissimo cheiro 
para o Senhor, o qual Altar esta no Taberna¬ 
culo do testemunho. E o resto. do sangue 
derramal-lo-ha ao pfi do Altar dos holo- 
caustos, que esta a entrada do Tabernaculo. 

8 Tirana a gordura do novilho offerecido 
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pelo peccado, assim aquella, que cobre as 
entranhas, como toda a que esta dentro : 

9 Os dous rins, o redenho, que elles tern 
por siraa ao pd dos flancos, e a gordura do 
figado com os rins, 

10 Como elles se tirao do novilho da 
hostia pacifica: e queimara tudo isto sobre o 
Altar dos holocaustos. 

11 E pelo que toca h pelle, a todas as 
carnes, a cabeca, aos pes, aos intestinos, a 
bosta, e ao mais do corpo : 

12 Levara tudo fora do campo a hum 
lugar limpo, onde se costumao espalhar as 
cinzas : e queimal-lo-ha numa fogueira de 
lenha, para tudo ser consumido no lugar, 
onde se espalharao as cinzas. 

13 Se he todo o povo d’Israel o que 
ignorou, e por ignorancia commetteo alguma 
cousa contra o mandamento do Senhor : 

14 Se elle depois reconheceo o seu pec¬ 
cado, offerecera, pelo seu peccado hum no¬ 
vilho, que levara a porta do Tabernaculo. 

15 Os anciaos do povo porao as suas 
maos sobre a cabeca da hostia diante do Se¬ 
nhor ; e tendo elles immolado o novilho na 
presenpa do Senhor, 

16 O Sacerdote, que foi ungido, levara o 
sangue do novilho ao Tabernaculo do teste- 
munho; 

17 E depois de ter molhado o seu dedo 
no sangue, fara com elle sete aspersoes 
diante do veo. 

18 Pora do mesmo sangue nos eornos do 
Altar, que esta diante do Senhor no Taberna¬ 
culo do testemunho; e o restante do sangue 
derramal-lo-ha ao pe do Altar dos holo¬ 
caustos, que esta a entrada do Tabernaculo 
do testemunho. 

19 Tirara toda a gordura, e queimal-la- 
ha sobre o Altar, 

20 Fazendo deste novilho, como se disse 
que se fizesse do outro. E orando o Sa¬ 
cerdote pelo povo, o Senhor lhe perdoara o 
seu peccado. 

21 O Sacerdote levara tambem para fora 
do campo este novilho, e o queimara do 
modo que esta dito do primeiro : porque he 
pelo peccado de todo o povo. 

22 Se hum Principe peccou, e tendo 
commettido alguma cousa, que fosse pro- 
hibida pela Lei do Senhor, 

23 Reconheceo depois o seu peccado; 
offerecera por hostia ao Senhor hum bode 
sem mancha, tornado d’entre as cabras. 

24 Por-lhe-ha a mao sobre a cabeca; e 
depois delle o ter immolado no lugar, onde 
se costumao sacrificar os holocaustos diante 
do Senhor, por isto ser pelo peccado; 

25 O Sacerdote molhara o seu dedo no 
sangue da hostia offerecida pelo peccado; 
tocara com elle os eornos do Altar dos holo¬ 
caustos ; e derramara o resto ao pd do 
Altar. 

26 Fara queimar a gordura em sima do 
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Altar, como se costuma fazer as hostias paci- 
ficas; e o Sacerdote rogara por elle, e pelo 
seu peccado, e este se lhe perdoara. 

27 Se algum d’entre o povo peccou por 
ignorancia, e tendo commettido alguma das 
cousas prohibidas pela Lei do Senhor, e ca- 
hido em falta, 

28 Reconheceo o seu peccado; offerecera 
liuma cabra sem mancha. 

29 Pora a sua mao sobre a cabeca da 
hostia, que se offerece pelo peccado; e im- 
molal-la-ha no lugar, onde se costuma matar 
o holocausto. 

30 O Sacerdote tendo tornado no seu 
dedo do sangue, tocara com elle os eornos 
do Altar dos holocaustos, e derramara o 
resto ao pe do Altar. 

31 Tirar-lhe-ha tambem toda a gordura, 
como se costuma fazer nas victimas pacificas; 
fal-la-ha queimar em sima do Altar diante 
do Senhor, como huma oblafao de sauvis- 
simo cheiro ; e rogara pelo que commetteo a 
falta, e ser-lhe-ha esta perdoada. 

32 Se elle offerece pelo peccado huma 
victima d’ovelhas, tomara huma ovelha sem 
mancha. 

33 Por-lhe-ha a mao sobre a cabepa, e 
immolal-la-ha no lugar, onde se costumao 
matar as hostias dos holocaustos. 

34 O Sacerdote depois de tomar no seu 
dedo do sangue, tocara com elle os eornos 
do Altar dos holocaustos, e derramara o 
resto ao pe do Altar. 

35 Tirar-lhe-ha tambem toda a gordura, 
como se costuma tirar a do cameiro, que se 
offerece por hostia pacifica; queimal-la-ha 
sobre o Altar, como huma oblacao consu- 
mida pelo fogo a honra do Senhor; e rogara 
por elle, e pelo seu peccado, e este se lhe 
perdoara. 

CAPITULO V. 
Pena contra os que nao descobrern ao Juiz o 

que sabem. Differentes sacrijicios d'expi- 
agao. 

CE hum homem peccou, porque ouvindo 
^ fazer a alguem hum juramento, e po- 
dendo ser testemunha da cousa, ou porque 
a vio, ou porque esta certo della, nao quiz 
dar sobristo o seu depoimento, levara a pena 
da sua iniquidade. 

2 Se hum homem tocou alguma cousa 
immunda, como he hum animal morto por 
alguma fera, ou morto de si mesmo, ou 
qualquer animal, que anda de rastos ; ainda 
quando elle se tenha esquecido desta sua 
immundicia, nao deixa de ser culpado, e 
delinquio. 

•3 E se elle tocou alguma cousa d’im- 
mundo no homem, que estivesse sujo, seja 
qualquer que for a immundicia, que o pode 
sujar; dado que ao principio nao tomasse 
sentido, se depois advertio nisso, ficara su- 
jeito a culpa. 
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4 Se hum homem tendo jurado, e pro- 
nunciado com os seus labios, e eonfirmado 
com juramento, e de palavra que elle faria 
qualquer cousa de bem, ou de mal, se 
esqueceo disto, e depois se lembrou do seu 
delicto; 

5 Fapa penitencia pelo seu peccado, 
6 E tome dos seus rebanhos huma cordei- 

ra, ou huma cabra, que offerecera ; e o Sa- 
cerdote rogara por elle, e pelo seu peccado. 

7 Se elle porem nao tiver nem ovelha, 
nem cabra, que offerecer, ofterepa ao Senhor 
duas rolas, ou dous pombinhos, hum pelo 
peccado, outro em holocausto ; 

8 E dal-los-ha ao Sacerdote, o qual offe- 
recendo primeiro hum pelo peccado, lhe 
torcera a cabeca nas azas, de sorte que ella 
fique sempre pegada ao pescopo, e nao lique 
de todo arrancada. 

9 Depois borrifara com o sangue da 
hostia os lados do Altar, e todo o resto 
fal-lo-ha distillar ao pe, por ser pelo pec¬ 
cado. 

10 O outro queimal-lo-ha, e fara delle 
hum holocausto, como he costume : o Sa¬ 
cerdote rogara por este homem, e pelo seu 
peccado, e este lhe sera perdoado. 

11 Se elle nao tern meio d’offerecer duas 
rolas, ou dous pombinhos, offerecera a de- 
cima parte d’hum efi de flor de farinha. Nao 
lhe lanpara nada d’azeite, nem d’incenso por 
sima, porque he pelo peccado. 

12 Entregal-la-ha ao Sacerdote, e este 
tomara hum punhado, e o queimara sobre o 
Altar, em memoria de quem o offereceo, 

13 Rogando por elle, e expiando-o. O 
que hear, tomal-lo-ha elle para si como hum 
donativo. 

14 Fallou ainda o Senhor a Moyses, e 
lhe disse: 

15 Se hum homem peccou por igno- 
rancia contra as ceremonias nas cousas, que 
sao santificadas ao Senhor; offerecera pelo 
seu delicto hum carneiro sem mancha, to¬ 
rnado dos rebanhos, que possa valer dous 
siclos pelo peso do Santuario. 

16 Restituira todo o damno, que fez, e 
ajuntara por sima a quinta parte, que entre- 
gara ao Sacerdote, o qual offerecera o 
carneiro, rogando por elle; e perdoar-se-lhe- 
ha o seu peccado. 

17 Se hum homem peccou por ignorancia, 
fazendo alguma das cousas, que sao prohi- 
bidas pela Lei do Senhor; e estando reo 
desta falta, reconheceo depois a sua ini- 
quidade: 

18 Tomara dos rebanhos hum carneiro 
sem mancha, que offerecera ao Sacerdote, 
conforme a medida, e estimapao do peccado. 
O Sacerdote rogara por elle, visto que com- 
metteo esta falta sem o saber; e ella ser-lhe- 
ha perdoada, 

19 Porque delinquio por ignorancia contra 
o Senhor. 

CAPITULO VI. 
Oatros sacrificios, e expiates. Las sobre o 

holocausto de cadadia; o fogo perpetuo; 
as offertas da flor de farinha; as off'ertas 
dos JPont flees nos dias das suas undoes ; as 
hostias pelo peccado. 

HPORNOU o Senhor a fallar a Moyses, e 
•*- lhe disse: 

2 O homem, que tiver peccado, despre- 
zando o Senhor, e rescusando restituir a seu 
proximo o que este tinha confiado delle ; ou 
que tiver tirado por forpa alguma cousa; ou 
a tiver usurpado por fraudulencia; 

3 Ou que tendo achado alguma cousa, 
que estava perdida, a nega, e sobre a negar 
jura falso; ou que tiver commettido qual¬ 
quer daquelles muitos peccados, em que 
costumao cahir os homens : 

4 Sendo convencido do delicto, 
5 Restituira tudo o que elle quiz usurpar 

por fraude; e dara de mais a mais huma 
quinta parte ao que era seu legitimo pos- 
suidor, e a quem elle quiz fazer damno. 

6 E offerecera pelo seu peccado hum 
carneiro sem mancha, tornado do rebanho, e 
o dara ao Sacerdote, conforme a estimapao, 
e qualidade do seu delicto. 

7 O Sacerdote rogara por elle diante do 
Senhor; e todo o mal, que elle fez peccando, 
lhe sera perdoado. 

8 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse : 

9 Ordena o que se segue a Aarao, e a seus 
filhos : Eis-aqui qual he a Lei do holo¬ 
causto : Este queimar-se-ha no Altar toda a 
noite ate pela manha: O fogo tomar-se-ha 
do raesmo Altar. 

10 O Sacerdote estando vestido da sua 
Tunica por sima do seu vestido de linho, 
que lhe cobre os rins, tomara as cinzas, que 
restarem, depois do fogo ter consumido 
tudo ; e pondo-as junto ao Altar, 

11 Despojar-se-ha dos seus primeiros 
vestidos; e tomando outros, levara as cinzas 
para fora do campo, e acabara de as fazer 
consumir inteiramente num lugar limpo. 

12 Sempre no Altar estara ardendo fogo , 
e o Sacerdote tera cuidado de o nutrir, 
applicando-lhe todos os dias pela manha 
lenha, sobre a qual pora o holocausto, e fara 
queimar a gordura das hostias pacificas. 

13 Este he o fogo perpetuo, que nunca 
faltara no Altar. 

14 Eis-aqui a Lei do sacrificio, e das 
libapoes, que os filhos d’lsrael hao de offe¬ 
recer na presenpa do Senhor, e diante do 
Altar: 

15 0 Sacerdote tomara hum punhado da 
farinha mais fina, misturada com azeite, e 
todo o incenso, que se poz em sima da 
farinha, e os fara queimar sobre o Altar, 
como hum monumento, e como hum cheiro 
suavissimo para o Senhor. 
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16 E o que ficar da farinha, coinel-lo-ha 
Aarao com seus filhos sem fermento, no lugar 
santo, no Atrio do Tabernaculo. 

17 Nao semettera fermento nesta farinha, 
porque della se queima huma parte sobre o 
Altar do Senhor. Esta offerta sera huma 
cousa santa, e sagrada, da mesma sorte que o 
he o que se offerece pelo peccado, e pelo 
delicto. 

18 So os machos da estirpe d’Aarao come- 
ra.5 della. Esta sera huma Lei eterna, que 
se observant entre vos de geracao em gerapao 
no sacrificio do Senhor. Todos os que 
tocarem estas cousas serao santificados. 

19 Fallou ainda o Senhor a Moyses, e lhe 
disse : 

20 Eis-aqui a offerta, que Aarao, e seus 
filhos devem offerecer ao Senhor no dia da 
sua unpao. Offerecerao por sacrificio perpe- 
tuo a decima parte d’hum efi de dor de 
farinha, ametade pela manha, e ametade a 
tarde: 

21 Ella sera misturada com azeite, e co- 
zida numa frigideira. O Sacerdote, que 
succeder legitimamente a seu pai, a offere- 
cera quente, para ser hum cheiro muito 
agradavel ao Senhor : 

22 E ella sera queimada toda sobre o 
Altar. 

23 Porque todo o sacrificio dos Sacerdotes 
deve ser consumido pelo fogo, e ninguem 
comera delle. 

24 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

25 Dize a Aarao, e a seus filhos: Eis- 
aqui a Lei da hostia, que se offerece pelo 
peccado : ella sera immolada diante do 
Senhor no lugar, onde se offerece o holo- 
causto. Este he huma cousa santissima. 

26 E o Sacerdote, que a offerece, comel- 
la-ha no lugar santo, no Atrio do Taberna¬ 
culo. 

27 Tudo o que tocar a carne della, sera 
santificado. Se algum vestido foi salpicado 
do seu sangue, lavar-se-ha no santo lugar. 

28 O vaso de barro, em que ella foi 
cozida, quebrar-se-ha : e se o vaso for de 
metal, sera esfregado, e lavado n’agua. 

29 Todo o macho da gerapao sacerdotal 
comera da carne desta hostia, porque he 
santissima. 

30 Porque quanto a hostia, que se im- 
mola pelo peccado, cujo sangue he levado ao 
Tabernaculo do testemunho, para se fazer a 
expiapao no Santuario, ella nao se comera, 
mas sera queimada no fogo. 

CAPITULO VII. 
Ceremonias dos sacrijicios pelo delicto, e dos 

sacrijicios pacificos. Prohibigao de comer 
sangue, e gordura. 

IS-AQUI a Lei da hostia, que se offerece 
pelo delicto: esta hostia he santissima. 

2 Por isso immolar-se-ha a victima pelo 
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delicto no mesmo lugar, onde se immola o 
holocausto; e derramar-se-ha o seu sangue 
ao redor do Altar. 

3 Offerecer-se-ha della a cauda, e a 
gordura, que cobre as entranhas; 

4 Os dous rins, a gordura, que esta ao pe 
dos flancos, e o redenho do figado com os 
rins. 

5 O Sacerdote os fara quiemar sobre o 
Altar : este he hum sacrificio, que se 
consome em honra do Senhor pelo delicto. 

6 Todo o macho da estirpe sacerdotal 
podera comer das carnes desta victima, e isto 
no lugar santo, porque ella he santissima. 

7 Bern como se offerece a hostia pelo 
peccado, assim se offerece ella pelo delicto. 
Huma mesma Lei regulara as duas hostias : 
huma, e outra pertencera ao Sacerdote, que 
a tiver offerecido. 

8 O Sacerdote, que offerece a victima do 
holocausto, tera a sua pelle. 

9 Toda a offerta de flor de farinha, que 
se coze no forno, ou que se torra na grelha, 
ou que se prepara na frigideira, sera do Sa¬ 
cerdote, que a tiver offerecido : 

10 Quer ella seja molhada em azeite, 
quer seja secca, ella se deve repartir igual- 
mente entre todos os filhos d’Aarao. 

11 Eis-aqui a Lei das hostias pacificas, 
que se offerecem ao Senhor. 

12 Se a offerta he em acpao de grapas, 
offerecer-se-hao hulls paes asmos amassados 
em azeite ; humas empanadas asmas borri- 
fadas d’azeite por sima, da farinha cozida 
mais pura; humas tortinhas borrifadas, e 
misturadas d’azeite : 

13 Offerecer-se-hao tambem paes, que 
levem fermento, com a hostia das acpoes de 
grapas, que se immola por sacrificio pacifico: 

14 Dos quaes paes se offerecera hum ao 
Senhor pelas primicias, e este pertencera ao 
Sacerdote, que entornar o sangue da hostia. 

15 A carne da victima comer-se-ha no 
mesmo dia, e nao ficara della nada para o 
outro. 

16 Se alguem offerecer huma hostia por 
voto, que fez, ou a offerecer espontanea- 
mente, tambem esta sera comida no mesmo 
dia: e quando della fique algum resto para 
o outro dia, sera licito comel-lo : 

17 Mas tudo o que se achar de resto ao 
terceiro dia, sera consumido no fogo. 

18 Se algum comer da came da hostia 
pacifica ao terceiro dia, ficara sendo inutil a 
offerta, e nao servira de nada a quern a tiver 
offerecido : antes pelo contrario todo o que 
se contaminar, comendo assim desta hostia, 
sera reo de prevaricapao. 

19 A carne, -que tiver tocado alguma 
cousa immunda, nao se comera, mas sera 
consumida no fogo. Aquelle, que estiver 
limpo, podera comer della. 

20 O homem, que estando sujo, comer 
da carne das hostias pacificas, que forao offe- 
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reciclas ao Senhor, perecera do meio do seu 
povo. 

21 E o que tendo tocado qualquer cousa 
immunda, ou seja d’homem, ou seja de 
besta, ou geralmente de toda outra cousa, 
que possa sujar, nao deixa de comer desta 
came, perecera do meio do seu povo. 

22 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

23 Dize aos filhos d’Israel: Nao come- 
reis gordura d’ovelha, nem de boi, nem de 
cabra. 

24 Podereis servir-vos para diversosusos 
da gordura d’hurna besta, que morresse por 
si mesma, ou da que fosse tomada por outra 
besta. 

25 Se alguem comer da gordura, que se 
deve offerecer; e queimar diante do Senhor, 
sera exterminado do meio do seu povo. 

26 Nao tomareis para sustento vosso o 
sangue d’animal algum, tanto das aves, 
como dos rebanhos. 

27 Toda a pessoa, que comer do sangue, 
perecera do meio do seu povo. 

28 Fallou ainda o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

29 Falla aos filhos d’lsrael, e dize-lhes: 
A quelle, que offerece ao Senhor huma hostia 
pacifica, offerepa-lhe ao mesmo tempo o 
sacrificio, isto he, as libapoes, de que ella 
deve ir acompanhada. 

30 Tera na mao a gordura, e o peito da 
hostia; e depois que tiver consagrado huma, 
e outra cousa ao Senhor, entregal-las-ha ao 
Sacerdote, 

31 Que fara queimar a gordura sobre o 
Altar; e o peito sera para Aarao, e seus filhos. 

32 A espadoa direita da hostia pacifica 
pertencera tambem ao Sacerdote, assim como 
as primicias da oblapao. 

33 Aquelle d’entre os filhos d’Aarao, que 
offerecer o sangue, e a gordura, tera tambem 
a sua parte a espadoa direita. 

34 Porque eu reservei para mini da 
came das hostias pacificas, oflferecidas pelos 
filhos’d’Israel, o peito, que se tirou dellas, e 
a espadoa, que dellas foi separada; e eu as 
dei ao Sacerdote Aarao, e a seus filhos por 
huma Lei, que sera perpetuamente observada 
por todo o povo d’lsrael. 

35 Este he o direito da unpao d’Aarao, e 
de seus filhos, nas Ceremonias do Senhor, o 
qual Direito elles adquirirao no dia, que 
Moyses lhos appresentou, para exercerem as 
fiinpoes do Sacerdocio. 

36 E isto he o que o Senhor mandou que 
Ihes dessem os filhos d’lsrael por huma reli- 
giosa observancia, que deve passar de idade 
em idade a todos os seus descendentes. 

37 Eis-aqui a Lei do holocausto, e do 
sacrificio pelo peccado, e pelo delicto ; e do 
sacrificio das consagrapoes, e das victimas 
pacificas: 

38 A qual o Senhor deo a Moyses no 

Monte Sinai, quando ordenou aos filhos 
d’Israel, que offerecessem as suas oblapoes 
ao Senhor no deserto de Sinai. 

CAPITULO VIII. 
Sagruqao d’Aarao, e de seus filhos. Sagraqao 

do Tabernaculo, ede tudo o que nelle havia 
de servir. 

]7ALLOU 
disse • 

ainda o Senhor a Moysfis, e lhe 

2 Toma a Aarao com seus filhos, as suas 
vestimentas, o oleo da unpao, o novilho pelo 
peccado, dous carneiros, hum cesto de paes 
asmos; 

3 E faze ajuntar todo o povo a entrada 
do Tabernaculo. 

4 Fez Moyses o que o Senhor tinha man- 
dado. E tendo ajuntado todo o povo diante 
da porta do Tabernaculo, lhe disse : 

5 Eis-aqui o que o Senhor mandou que 
se fizesse. 

6 Ao mesmo tempo appresentou Aarao, e 
seus filhos. E depois de os ter lavado, 

7 Vestio o Pontifice da sua Camisa de 
linho, cingio-o com o Cingulo, lanpou-lhe por 
sima a Tunica de jacintho, poz-lhe o Efod 
sobre a Tunica; 

8 E apertando-o com o Cingulo, prendeo 
a elle o Racional, onde estavao escritas estas 
palavras : DOUTRINA, E VERDADE. 

9 Poz-lhe tambem a Mitra na cabepa: e 
sobre a Mitra, no lugav que cobria a testa, 
poz a lamina d’ouro consagrada pelo santo 
nome, como o Senhor lhe tinha mandado. 

10 Tomou outrosi o oleo da uncao, com 
o qual ungio o Tabernaculo, e todas as suas 
alfaias. 

11 E tendo feito sete aspersoes sobre o 
Altar para o santificar, entornou sobre elle o 
oleo, como tambem sobre todos os seus vasos, 
e sanlificou com o oleo a Bacia com a base, 
que a sostinha. 

12 Derramou tambem sobre a cabepa 
d’Aarao o oleo, com que o ungio, e sagrou: 

13 E tendo appresentado da mesma sorte 
os filhos d’Aarao, elle lhes vestio as suas Ca- 
misas de linho, cingio-os com os seus Cingu- 
los, e poz-lhes as Mitras na cabeca, como o 
Senhor o tinha mandado. 

14 Offereceo tambem hum novilho pelo 
peccado. E tendo Aarao, e seus filhos posto 
as suas maos sobre a cabeca desta victima, 

15 Moyses a immulou : e tomando do 
sangue, molhou nelle o seu dedo, e tocou 
com elle os cornos do Altar todo em roda: 
e tendo-o assim purificado, e santificado, 
derramou o resto do sangue ao pe do Altar. 

16 Fez queimar sobre o Altar a gordura, 
que cobre as entranhas, o redenho do figado, 
e os dous rins com a gordura, que esta 
pegada a elles: 

17 E queimou o novilho fora do campo, 
com a pelle, a carne, e a bosta, como o 
Senhor o tinha mandado. 
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18 Offereceo tambem hum cameiro em 
holocausto: E tendo-lhe Aarao com seus 
filhos posto as maos sobre a cabepa, 

19 Elle Moyses o immolou, e lhe derra- 
mou o sangue ao redor do Altar. 

20 Fez tambem em pedacos o carneiro, e 
queimou no fogo a cabepa, os membros, e a 
gordura, 

21 Depois de lhe ter lavado os intestinos, 
e os pes : e queimou sobre o Altar o carneiro 
todo, por ser isto hum holocausto de suavis- 
simo cheiro para o Senhor, como elle o tinha 
mandado. 

22 Offereceo ainda hum segundo carneiro 
para a sagrapao dos Sacerdotes : e tendo-lhe 
Aarao com seus filhos posto as maos sobre a 
cabepa, 

23 Moyses o immulou : e tomando do seu 
sangue, tocou com elle a extremidade da 
orelha direita d’Aarao, e o dedo pollegar da 
sua mao direita, e do seu pe. 

24 Tendo tambem appresentado os filhos 
d’Aarao, tomou do sangue do carneiro immo- 
lado, e tocou com elle a extremidade da 
orelha direita de cada hum delies, e os dedos 
pollegares da sua mao direita, e do seu pe ; 
e entornou o resto do sangue ao redor do 
Altar. 

25 Poz a parte a gordura, a cauda, e todas 
as banhas, que cobrem os intestinos, o re- 
denho do figado, e os dous rins com a banha, 
que esta pegada a elles, e a espadoa direita. 

26 E tirando do cesto dos paes asmos, 
que estavao diante do Senhor, hum pao 
asmo, huma empanada borrifada d’azeite, e 
huma torta, poz todas estas cousas sobre as 
banhas da hostia, e sobre a espadoa direita; 

27 E entregou-as todas a Aarao, e a seus 
filhos, que as elevarao diante do Senhor. 

28 Tornadas a tomar das maos delies, 
Moyses as queimou em sima do Altar dos 
holocaustos, por ser esta a offerta da sagracao, 
e hum sacrificio de suavissimo cheiro para o 
Senhor. 

29 Tomou outrosi o peito do carneiro im- 
molado para a sagrapao, e elevou-o diante 
do Senhor, como a parte, que lhe estava 
destinada, segundo a ordem, que o Senhor 
lhe dera. 

30 Depois tomando o oleo da unpao, e o 
sangue, que estava sobre o Altar, borrifou 
com elles a Aarao, e os seus vestidos, os filhos 
d’Aarao, e os vestidos delies. 

31 E depois de os ter santificado nos seus 
vestidos, mandou-lhes, e disse-lhes o seguinte: 
Fazei cozer a carne das victimas diante da 
porta do Tabernaculo, e comei-a alii mesmo. 
Comei tambem os paes da sagrapao, que 
estiverao postos no cesto, como o Senhor mo 
ordenou, dizendo: Arao, e seus filhos come- 
rao estes paes; 

32 E tudo o que remanecer desta carne, 
e destes paes, sera consumido pelo fogo. 

33 Vos nao sahireis da entrada do Taber- 
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naculo por sete dias atb o dia, em que se 
complete o tempo da vossa sagrapao : porque 
a sagrapao acaba-se em sete dias, 

34 Como presentemente se fez, a fim de se 
cumprirem as ceremonias deste sacrificio. 

35 Estareis de dia, e de noite no Taber¬ 
naculo velando diante do Senhor, para que 
nao sueceda morrerdes : porque assim me foi 
ordenado. 

36 Aarao pois, e seus filhos fizerao tudo o 
que o Senhor lhes tinha mandado por Moyses. 

CAP1TULO IX. 
Aarao J'eito Pontijice offcrece a Decs diversos 

sacrijicios, assim por elle, como pelopovo. 

A O oitavo dia chainou Moyses a Aarao, e a 
seus filhos, e aos anciaos d’Israel, e disse 

a Arao: 
2 Toma do teu rebauho hum novilho pelo 

peccado, e hum carneiro para o holocausto, 
hum, e outro sem mancha, e offerece-os 
diante do Senhor. 

3 Diras tambem aos filhos d’lsrael: To- 
mai hum bode pelo peccado, hum novilho, e 
hum cordeiro d’hum anno sem mancha, para 
se fazer hum holocausto. 

4 Tornai outrosi hum boi, e hum carneiro 
para hostias pacificas, e immolai-os diante do 
Senhor, offerecendo no sacrificio de cada hum 
destes animaes farinha pura misturada com 
azeite: porque hoje vos ha de apparecer o 
Senhor. 

5 Pozerao elles pois a entrada do Taber¬ 
naculo tudo o que Moyses lhes tinha orde¬ 
nado ; e alii posta em pe toda a multidao 
do povo, 

6 Moyses lhe disse: Isto he o que o 
Senhor vos mandou: fazei-o, e apparecer- 
vos-ha a sua gloria. 

7 Entao disse elle para Aarao : Chega-te 
ao Altar, e immola pelo ten peccado. Offe- 
rece o holocausto, e roga por ti, e pelo povo: 
e depois de teres sacrificado a hostia pelo 
povo, ora por elle, como o Senhor mandou. 

8 Logo Aarao chegando-se ao Altar, im¬ 
molou hum novilho pelo seu peccado ; 

9 Cujo sangue tendo-lho appresentado 
seus filhos, molhou nelle o dedo, e tocou 
com elle os cornos do Altar, e derramou o 
resto do sangue ao pe do Altar. 

10 Queimou tambem em sima do Altar a 
gordura, os rins, e o redenho do figado, que 
sao pelo peccado, conforme o tinha man¬ 
dado o Senhor a Moysbs : 

11 A carne porem, e a pelle consumio-as 
no fogo fora do campo. 

12 Immolou tambem a victima do holo¬ 
causto: e tendo-lhe seus filhos appresentado 
o sangue della, Aarao o entornou ao redor do 
Altar. 

13 Appresentarao-lhe outrosi a hostia cor- 
tada em pedajos com a cabeja, e todos 
os membros: e elle queimou tudo sobre o 
Altar, 
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14 Lavados primeiro em agua os intesti- 
nos, e os pes. 

15 Matou tambera o bode, que offereceo 
pelo peccado do povo; e tendo purificado 
o Altar, 

16 Offereceo o holocausto; 
17 E ajuntouaeste sacrificio as oblacoes, 

que ao mesmo tempo se offerecem; e fel-las 
queimar sobre o Altar, alem das ceremonias 
do holocausto, que se offerece todas as 
manhans. 

18 Immolou outrosi hum boi, e hum car- 
neiro, como hostias pacificas pelo povo; e 
tendo-lhe seus filhos appresentado o sangue, 
elle o derramou em roda sobre o Altar. 

19 Pozerao tambem sobre os peitos destas 
hostias a gordura do boi, e a cauda do car- 
neiro, os rins com a sua banha, e o redenho 
do figado. 

20 E queimada que foi a gordura sobre o 
Altar, 

21 Poz Aarao a parte o peito, e a espadoa 
direita das hostias, elevando-as diante do 
Senhor, como Moyses o tinha ordenado. 

22 Estendeo depois as suas maos para o 
povo, e o abendi^oou. E tendo assim aca- 
bado a oblaf ao das hostias pelo peccado, dos 
holocaustos, e das victimas pacificas, desceo. 

23 Entao entrarao Moyses, e Aarao no 
Tabernaculo do testemunho; e tendo depois 
sahido, abendipoarao o povo. Ao mesmo 
tempo appareceo a gloria do Senhor a toda a 
Assemblea do povo: 

24 E hum fogo, que sahio, vindo do 
Senhor, devorou o holocausto, e as banhas, 
que estavao em sima do Altar. O que ven- 
do todo o Povo, louvarao o Senhor, pro- 
strando-se com o rosto em terra. 

CAPITULO X. 
Nadab, e Abiu consutnidos pelo fogo. Vinho 

prohibido aos Sacerdotes. Aarao deixa con- 
sutnir toda a victima pelo peccado. 

NTAO Nadab, e Abiu, filhos d’Aarao, 
lancando mao dos seus thuribulos, poze¬ 

rao nelles o fogo, e por sima o incenso, offe- 
recendo diante do Senhor hum fogo estranho, 
cousa, que lhe nao tinha sido mandada. 

2 Ao mesmo tempo hum fogo vindo do 
Senhor os devorou, e elles morrerao diante do 
Senhor. 

3 Pelo que disse Moyses a Aarao: Eis- 
aqui o que disse o Senhor: Eu serei santi- 
ficado naquelles, que se chegao a mini, e 
serei glorificado diante de todo o Povo. O 
que tendo ouvido Aarao, calou-se. 

4 E Moyses tendo chamado a Misael, e 
a Elisafan, filhos d’Oziel, tio d’Aarao, lhes 
disse : Ide, tirai vossos irmaos de diante do 
Santuario, e levai-os para fora do campo. 

5 Forao elles logo tiral-los, assim deita- 
dos, e mortos como estavao, vestidos com as 
suas tunicas de linho, e lanjarao-nos fora, 
como lhes tinha sido mandado. 

6 Entao disse Moyses a Aarao, e a Eiea- 
zar, e a Ithamar, filhos d’Arao: Vede la nao 
descubrais as vossas cabe^as, e nao rasgueis 
os vossos vestidos, nao succeda morrerdes vos, 
e levantar-se a ira do Senhor contra todo o 
povo. Vossos irmaos, e toda a casa d’Israel 
chorem o incendio, que o Senhor suscitou. 

7 Vos porem nao saiais das portas do 
Tabernaculo, sob pena de perecerdes: por- 
que foi derramado sobre vos o oleo da santa 
unf ao. E elles fizerao tudo, conforme Moy¬ 
ses lhes ordenara. 

8 Disse tambem o Senhor a Arao : 
9 Tu, e teus filhos nao bebereis vinho, 

nem cousa, que possa embebedar, quando 
entrardes no Tabernaculo do testemunho, 
para que nao succeda morrerdes : porque 
este he hum preceito eterno, que passara a 
toda a vossa posteridade : 

10 E isto a fim de que vos tenhais a sci- 
encia de discernir entre o santo, e o psofano; 
entre o puro, e o impuro : 

11 E para que vos ensineis aos filhos 
dTsrael todas as Leis, que eu lhes prescrevi 
por Moyses. 

12 Disse entao Moyses a Aarao, e a Elea- 
zar, e a Ithamar, que erao os filhos, que lhe 
tinhao ficado : Tomai o sacrificio, que ficou 
da oblacao do Senhor, e comei-o sem fermento 
ao pe do Altar, porque isto he huma cousa 
santissima. 

13 Vos o comereis no lugar santo, como 
dado que foi a ti, e a teus filhos, das oblacoes 
do Senhor,' conforme elle me ordenou. 

14 Comereis tambem tu, e teus filhos, e 
tuas filhas comtigo, num lugar muito limpo, 
o peito, que delle foi offerecido, e a espadoa, 
que delle foi posta a parte. Porque isto he 
o que se reservou para ti, e para teus filhos, 
das hostias pacificas dos filhos dTsrael: 

15 Porque elles elevarao diante do Senhor 
a espadoa, o peito, e as banhas, que se quei- 
mao no Altar; e porque estas cousas te 
pertencem a ti, e a teus filhos por huma Lei 
perpetua, segundo a ordem, que sobre isso 
deo o Senhor. 

16 Entretanto buscando Moyses o bode, 
que tinha sido offerecido pelo peccado, 
achou-o queimado. E cheio d’ira contra 
Eleazar, e Ithamar, que erao os filhos, que 
tinhao ficado a Aarao, disse-lhes : 

17 Porque nao comestes vos a hostia pelo 
peccado no santo lugar, cuja came he san¬ 
tissima, e vos foi dada, para que vos carre- 
gueis com a iniquidade do povo, e rogueis 
por elle diante do Senhor ? 

18 E tanlo mais que o sangue desta hostia 
nao foi levado ao Santuario, e vos a devieis 
ter comido no lugar santo, conforme o que 
se me tinha mandado. 

19 Aarao lhe respondeo : Hoje offereceo-se 
a victima pelo peccado, e appresentou-se 
diante do Senhor o holocausto : a mim po¬ 
rem aconteceo-me o que tu ves. Como po- 
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deria cu logo corner desla victima, ou agradar 
ao Senhor nestas ceremonias, achando-me 
com o espirito opprimido d’afflic^ao ? 

20 O que tendo ouvido Moyses, admittio 
a escusa. 

CAPITULO XI. 
Distin^ao dos anirnaes limpos, e dos animaes 

immundos. 

EPOIS fallou o Senhor a Moyses, e a 
Aarao, e lhes disse : 

2 Declarai aos filhos d’lsrael o seguinte: 
De todos os animaes da terra, eis-aqui os de 
que vos podereis comer : 

3 D’entre os quadrupes podereis comer 
daquelles, que tem a unha rachada, e que 
remoem. 

4 Quanto aos que remoem, mas nao tem 
a unha rachada, como sao os camelos, e 
outros animaes, nao comereis delles, e 
reputal-los-heis immundos. 

5 O querogryllo, que remoe, mas nao tem 
a unha rachada, he immundo. 

6 A lebre tambem he immunda, porque 
ainda que remoe, nao tem a unha rachada. 

7 O porco tambem he immundo, por¬ 
que ainda que tem a unha rachada, nao 
remoe. 

8 Nao comereis da carne de.nenhum des- 
tes animaes, nem tocareis os seus cadaveres, 
porque os deveis ter por immundos. 

9 Eis-aqui os aqualicos de que vos he 
permittido comer. Comereis de tudo o que 
tem barbatanas, e escamas, tanto no mar, 
como nos rios, como nos tanques. 

10 Mas tudo o que se move, e vive nas 
aguas, sem ter barbatanas, nem escamas, 
sera para vos abominavel, e execrando. 

11 Nao comereis da carne destes aquati- 
cos, nem os tocareis, quando estiverem 
mortos. 

12 Todos os aquaticos, que nao tiverem 
barbatanas, nem escamas, serao para vos 
immundos. 

13 Das aves, eis-aqui as de que vos nao 
comereis, e as que deveis evitar: a aguia, o 
gryfo, o halieeto, 

14 O milhano, o abutre, e tudo o que he 
da sua especie; 

15 O corvo, e tudo o que he da sua 
especie; 

16 0 avestruz, a curuja, a garya, o a^'or, 
e tudo o que he da sua especie; 

17 O moucho, a gaivota, a ibis, 
18 O cisne, o onocrotalo, o porfyriao, 
19 0 herodio, a cegonha, e tudo o que he 

da sua especie, a poupa, e o morcego. 
20 Tudo o que voa, e anda sobre quatro 

pcs, sera para vos abominavel. 
21 Mas tudo o que anda sobre quatro pcs, 

e que tendo os pes detras mais compridos, 
salta sobre a terra, 

22 Podeis comer delle : como he o brucco 
segundo a sua especie, o attaco, o offiomaco, 
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e o gafanhoto, cada hum segundo a sua 
especie. 

23 Todos os animaes, que voao, e tem so 
quatro pes, serao para vos execrandos : 

24 Todo o que os tocar, estando mortos, 
sera polluto, e fieara immundo ate a tarde : 

25 Se lhe for necessario pegar em algum 
destes animaes depois de mortos, lavara os 
seus vestidos, e fieara immundo ate o por do 
Sol. 

26 Todo o animal, que tem unha, mas 
sem ser rachada, e que nao remoe, sera im¬ 
mundo; e aquelle, que o tocar, fieara con- 
taminado. 

27 De todos os animaes quadrupes aquel- 
les, que tem como maos, sobre que andao, 
serao immundos : aquelle, que os tocar mor¬ 
tos, fieara immundo ate a tarde. 

28 Aquelle, que carregar com estes cada¬ 
veres, lavara os seus vestidos, e fieara im¬ 
mundo ate a tarde: porque estes animaes 
sao para vos immundos. 

29 Tambem entre os animaes, que se 
rnovem sobre a terra, deveis vos reputar 
immundos estes : a doninha, o rato, o croco- 
dilo, cada hum na sua especie; 

30 O musaranho, o cameleao, o steliao, a 
lagartixa, a toupeira: 

31 Todos estes animaes sao immundos. 
Aquelle, que tocar os seus cadaveres, fieara 
immundo ate a tarde. 

32 E tudo o sobre que cahir algum a cousa 
dos seus cadaveres, fieara polluto ; ou seja 
hum vaso de pao, ou seja hum vestido, ou 
sejao pelles e cilicios. Todos os vasos, em 
que se faz qualquer cousa, serao lavados em 
agua : elles ficarao pollutos ate a tarde, e 
depois disto ficarao limpos. 

33 Mas o vaso de barro, sobre que cahir 
alguma cousa destas, fieara polluto, e por 
isso se deve quebrar. 

34 Se se derramar alguma agua em sima 
de qualquer comer vosso, fieara este immun 
do : e todo o liquido, que se bebe de qual¬ 
quer destes vasos, sera immundo. 

35 Se destes animaes mortos cahir alguma 
cousa sobre o que quer que for, ficarh isso 
immundo : ou o sobre que cahio seja hum 
forno, ou seja huma marmita, estas cousas 
se devern reputar immundas, e se devern 
desfazer. 

36 Porem as fontes, as cisternas, e todos 
os depositos d’agua serao puros. Aquelle, 
que tocar os sobreditos cadaveres, fieara 
polluto. 

37 Se delles cahir alguma cousa sobre a 
semente, nao fieara por isso immunda. 

38 Mas se alguem entornou agua sobre a 
semente, e esta depois tocou em cousa de 
cadaver, no mesmo ponto fieara polluta. 

39 Se morreo algum daquelles animaes, 
de que a vos vos he licito comer; aquelle, 
que tocar o seu cadaver, fieara immundo ati 
a tarde: 
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40 O que comer alguma cousa delle, ou S 
liver carregado com elle, lavara os seus ves- j 
tidos, e ficara immundo ate a tarde. 

41 Tudo o que anda de rastos sobre a 
terra, sera abominavel, e nao se comera delle. 

42 Nao comereis nada de todo aquelle 
animal, que tendo quatro pes, anda sobre o 
peito; nem do que tern muitos pes, ou que 
se arrasta pela terra: porque estes animaes 
sao abominaveis. 1 

43 Guardai-vos de contannnardes as vos- 1 
sas almas, e nao toqueis nenhuma destas I 
eousas, por nao ficardes manchados. 

44 Porque eu sou o Senhor vosso Deos: ' 
sede santos, porque eu sou santo. Nao 
mancheis as vossas almas com o toque d’al- 
gum dos reptis, que se raovem sobre a terra. 

45 Porque eu sou o Senhor, que vos tirei 
do Egypto, para ser o vosso Deos. Vos 
sereis santos, porque eu sou santo. 

46 Esta he a Lei sobre as bestas, sobre as 
aves, e sobre todo o animal vivente, que se . 
move na agua, ou que anda de rojo pela terra; 

47 Para que vos conhefais a differenya 
do que he limpo, ou immundo ; e para que 
saibais que he o que deveis comer, ou rejeitar. 

CAPITULO XII. 
Leis sobre a purificngao das mulheres reeem- 

paridas. 

ORNOU o Senhor a fallar a Moyses, e 
lhe disse : 

2 Falla aos filhos d’Israel, e dize-lhes: Se 
huma mulher tendo usado do matrimonio, 
parir macho, sera immunda sete dias, e es- 
tara separada da mesma sorte, que nas suas 
purgacoes menstruas. 

3 Ao oitavo dia sera o menino circumci- 
dado. 

4 E ella ficara ainda trinta e tres dias a Surificar-se das consequencias do seu parto : 
lao tocara cousa alguma santa, nem en¬ 

trant no Santuario, ate se acabarem os dias 
da sua purificafao. 

5 Se ella parir femea, sera immunda duas 
semanas, como nas suas purgafoes men¬ 
struas ; e ficara ainda sessenta e seis dias a 
purificar-se das consequencias do seu parto. 

6 Completes que forem os dias da sua 
purificacao, ou por filho, ou por filha, le- 
vara ella a porta do Tabernaculo do teste- 
munho hum cordeiro d’hum anno, para ser 
offerecido em holocausto, e ofFerecera pelo 
peccado hum pombinlio, ou huma rola, que 
entregara ao Sacerdote, 

7 O qual os ofFerecera diante do Senhor, 
e rogarh por ella; e assim sera ella purifi- 
cada das consequencias do seu parto. Esta 
he a Lei, que deve observar a que pare 
macho, ou pare Femea. 

8 Se ella porem nao teve modo de poder 
ofFerecer hum cordeiro, tomara duas rolas, 
ou dous pombinhos, hum para ser offerecido 
em holocausto, outro pelo peccado; e o 

Sacerdote orara por ella, e ella sera assim 
purificada. 

CAPITULO XIII. 
Leis sobre o discernir da lepra dos homens, e 

dos vestidos. 

J7ALLOU mais o Senhor a Moyses, e a 
Aarao, e Ihes disse : 

2 O homem, em cuja pelle, ou em cuja 
carne se Format- alguma diversidade de cor, 
ou alguma bostella, ou qualquer cousa de 
luzente, que pare^a a praga da lepra; sera 
levado ao Sacerdote Aarao, ou a qualquer 
de seus filhos. 

3 Se elle vir que apparece lepra na sua 
pelle; que o pello mudou de cor, e se Fez 
branco; que os lugares, onde apparece a 
lepra, estao mais encovados do que a pelle, 
e do que o restante da carne; he sinal que 
aquillo he a praga da lepra: e o tal homem 
sera separado da companhia dos outros por 
juizo do Sacerdote. 

4 Se apparecer huma branquidao luzidia 
sobre a pelle, sent que este lugar esteja mais 
encovado do que o restante da carne, e o 
pello esta da cor, que sempre teve : o Sacer¬ 
dote o encerrara sete dias, 

5 E o examinara ao dia setimo : e se a 
lepra nao Foi por diante, e nao se entranhou 
mais pela pelle dentro, tornal-lo-ha a en- 
cerrar outros sete dias. 

6 Ao setimo dia examinal-lo-ha: e se a 
lepra apparecer mais escura, e nao tiver la- 
vrado mais pela pelle, declaral-lo-ha limpo, 
porque isto he sarna. Este homem lavara 

; os seus vestidos, e sera limpo. 
7 Se depois que elle Foi visto pelo Sacer¬ 

dote, e declarado limpo, cresceo novamente 
a lepra; tornar-lho-hao a levar, 

8 E elle sera condemnado d’immundo. 
9 Se a praga da lepra se achar num ho- 

■ mem, sera este levado ao Sacerdote, 
; 10 E elle o examinara. E quando na 

pelle apparefa huma branquidao, e os ca- 
i hellos tenhao mudado de cor, e a mesma 
- carne apparefa viva; 
t 11 Julgar-se-ha esta huma lepra muito 

inveterada, e muito arraigada na pelle. Por 
i isso o Sacerdote o declarant immundo, e 
- nao o encerrara, porque a sua immundicia 
- bem se esta vendo. 
r 12 Se a lepra apparecer como em flor, de 
> sorte que va lavrando pela pelle, e ella a 
; cubra toda des da cabeca ate os pes, quanto 

podem ver os olhos; 
, 13 0 Sacerdote o examinarh, e julgara 
- que a lepra, que elle tern, he limpissima; 
l porque se tornou toda branca: assim o tal 
? homem sera declarado limpo. 

14 Mas quando nelle apparecer a came 
r viva, 
, 15 Entao serh elle declarado immundo 
) por juizo do Sacerdote, e serh considerado 
> na classe dos immundos. Porque a carne 
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viva, se esta salpicada de lepra, he immun- 
da. 

16 Se ella se mudou, e de novo se tomou 
a fazer branca, e cubrio todo o homem, 

17 0 Sacerdote o considerara, e o decla¬ 
rara limpo. 

18 Quando tendo havido na came, ou na 
pelle d’algum huma ulcera, que fosse curada, 

19 Apparecer no lugar da ulcera huma 
cicatriz branca, ou tirando a vermelho, sera 
este homem levado ao Sacerdote: 

20 O qual vendo que o lugar da lepra 
esta mais encovado do que toda a mais 
came, e que o pello se mudou, e se fez 
branco, declaral-lo-ha immundo: porque 
isto he a praga da lepra, que se formou na 
ulcera. 

21 Se o pello esta da cor, que sempre 
teve, e a cicatriz algum tanto escura, sem 
estar mais encovada do que a carne vizinha, 
o Sacerdote o tera recluso sete dias. 

22 E se o mal cresceo, declarara que isto 
he lepra. 

23 Mas se elle parou no mesmo lugar, 
nao he outra cousa, senao a cicatriz da 
ulcera, e o homem sera declarado limpo. 

24 Quando tendo-se queimado algum ho¬ 
mem na carne, ou na pelle, estando curada 
a queimadura, se tomou a cicatriz branca, 
ou vermelha, 

25 O Sacerdote a considerara: e se vir 
que ella se fez toda branca, e que este lugar 
esta mais encovado do que o restante da 

elle, declaral-lo-ha immundo : porque isto 
e que a praga da lepra se formou na 

cicatriz. 
26 Se o pello nao mudou de cor, e o 

lugar ferido nao esta mais encovado do que 
o resto da carne, e a lepra apparece algum 
tanto escura, tel-lo-ha fechado sete dias, 

27 E ao dia setimo o examinara. Se a 
lepra cresceo por sima da pelle, declaral-lo- 
ha immundo. 

28 Se esta mancha branca parou no mes¬ 
mo lugar, e se fez algum tanto escura, isto 
he somente a praga da queimadura: por 
isso elle sera declarado limpo, porque esta 
cicatriz he effeito do fogo, que o queimou. 

29 Se nascer lepra na cabepa d’hum ho¬ 
mem, ou d’huma mulher, ou na barba d’hum 
homem, o Sacerdote os examinarfi. 

30 E se este lugar estiver mais encovado 
do que o resto da carne, e o cabello tirar 
para amarello, e estiver mais delgado do 
ordinario; elle os declarara immundos, por¬ 
que isto he lepra da cabepa, e da barba. 

31 Mas se elle vir que o lugar da mancha 
esta igual com a carne vizinha, e que o 
cabello esta negro ; tel-lo-ha fechado sete dias, 

32 E examinal-lo-ha no dia setimo. Se 
a mancha nao cresceo, e o cabello conservou 
a sua cor; e o lugar da praga esta igual 
com a mais carne; 

33 Serb o homem rapado, menos no lugar 
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desta mancha, e tel-lo-hao recluso outros 
sete dias. 

34 Se ao dia setimo se achar que a praga 
parou no mesmo lugar, e este nao esta mais 
encovado do que a mais carne, o Sacerdote 
o declarara limpo; e elle lavados os seus 
vestidos, sera limpo. 

35 Se depois delle julgado limpo tornar 
ainda esta mancha a crescer sobre a pelle, 

36 Nao inquirira mais se o pello se mu¬ 
dou para amarello; porque a olhos vistos 
esta immundo o homem. 

37 Mas se a mancha perseverar no mes¬ 
mo estado, e os cabellos estiverem negros, 
deve o Sacerdote conhecer que o homem 
esta sao,'e affoutamente o pronuncie limpo. 

38 Se apparecer alguma branquidao na 
pelle d’hum homem, ou d’huma mulher, 

39 O Sacerdote os considerara. Se elle 
achar que esta branquidao, que apparece 
sobre a pelle, he hum tanto parda, saiba que 
isto nao he lepra, mas somente huma man¬ 
cha de cor branca, e que o homem esta 
puro. 

40 Quando a hum homem lhe cahem os 
cabellos da cabepa, fica elle calvo, e he 
limpo. 

41 Se os cabellos lhe cahem de diante 
da cabepa, fica elle antecalvo, e he limpo. 

42 Se sobre a pelle da cabepa, ou de 
diante da cabepa, que esta sem cabellos, se 
formar huma malha branca, ou vermelha, 

43 0 Sacerdote tendo-o visto, o condem- 
nara indubitavelmente,como ferido de lepra, 
que lhe nasceo no lugar da calva. 

44 Todo o homem pois, que estiver is- 
cado de lepra, e que foi separado por juizo 
do Sacerdote, 

45 Tera os seus vestidos descosidos, a 
cabeca descoberta, o rosto tapado com o seu 
vestido, e gritara, dizendo, que elle esta 
immundo, e sujo. 

46 Por todo o tempo que elle estiver 
leproso, e immundo, habitara so fora do 
campo. 

47 Se hum vestido de la, ou de linho for 
infecto de lepra 

48 Na cadeia, ou na trama; ou se he 
huma pelle, ou qualquer cousa feita de pelle: 

49 Dado caso que nelle se vejao humas 
manchas brancas, ou vermelhas, julgar-se- 
ha que isto he lepra, e os taes vestidos, ou 
pelles mostrar-se-hao ao Sacerdote : 

50 O qual depois de os examinar, tel-los- 
ha fechados sete dias. 

51 Ao dia setimo tornal-los-ha aver: e 
se elle achar que as manchas crescerao, sera 
isto huma lepra arraigada; e elle julgara que 
estes vestidos, e todas as outras cousas, onde 
se acliao as nodoas, estao immundos : 

52 E por isso fal-los-ha queimar no fogo. 
53 Se elle vir que as manchas nao cres¬ 

cerao, 
54 Ordenara que se lave o que apparece 
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mfecto de lepra, e tel-lo-ha fechado outros 
sete dias. 

55 E vendo que o panno, ou pelle nao 
recobrou a sua primeira cor, dado que a 
lepra nao se augmentasse, julgara immundo 
o tal vestido, e queimal-lo-ha no fogo ; por- 
que a lepra se diffundio pela superficie, ou o 
repassou todo. 

56 Mas se depois de lavado o vestido, 
esta o lugar da lepra mais escuro, rasgal-lo- 
ha, e separal-lo-ha do resto. 

57 Se depois disto apparecer ainda huma 
lepra vaga, e volante nos lugares, que antes 
estavao semmancha; deve tudo serqueimado. 

58 Se as manchas desapparecem, lavar- 
se-ha outra vez em agua o que esta limpo, 
e elle ficara purificado. 

59 Esta he a Lei tocante a lepra d’hum 
vestido de la, ou de linho, da cadeia, ou da 
trama, e de tudo o que he feito de pelle, 
para se saber como o tal vestido se deve 
julgar limpo, ou immundo. 

CAPITULO XIV. 
Leis para a purijicapdo dos leprosos. Lets 

sobre a lepra das casas. 

2 Eis-aqui o que vos deveis observar to¬ 
cante ao leproso, quando elle deve ser de- 
clarado limpo. Sera levado ao Sacerdote : 

3 E o Sacerdote tendo sahido do campo, 
ao achar que a lepra esta bem curada, 

4 Ordenara ao que ha de ser purificado, 
que offereca por si dous pardaes vivos, dos 
quaes he licito comer, e pao de cedro, e es- 
carlata, e hyssopo. 

5 Ordenara outrosi, que hum dos pardaes 
seja immolado num vaso de barro sobre 
aguas vivas: 

6 O outro pardal, que esta vivo, elle o 
ensopara com o pao de cedro, escarlata, e 
hyssopo no sangue do pardal immolado; 

7 E com este sangue fara sete aspersoes 
sobre aquelle, que esta para se purificar, a 
fim de que elle fique legitimamente purifi¬ 
cado. Depois disto deitara o pardal vivo a 
voar para o campo. 

8 E o homem, depois de ter lavado os 
seus vestidos, rapara todo o pello do seu 
corpo, e lavar-se-ha em agua; e estando 
assim purificado, entrara no campo ; debai- 
xo da condipao com tudo, que elle estara 
sete dias fora da sua tenda. 

9 Ao setimo dia rapara todos os cabellos 
da cabe^a, a barba, e as sobrancelhas, e 
todo o pello do corpo. E tendo segunda 
vez lavado os seus vestidos, e o seu corpo, 

10 Ao dia oitavo tomara dous cordeiros 
sem defeito, e huma ovelha d’hum anno tam- 
bem sem defeito, e tres dizimas de flor de fa- 
rinha borrifada d’azeite, para se empregar em 
sacrificio, e de fora parte meia Canada d’azeite. 

11 E quando o Sacerdote, que purifiea 

este homem, o tiver appresentado com todas 
estas cousas diante do Senhor a porta do 
Tabernaculo do testemunho, 

12 Tomara hum dos cordeiros, e o offe- 
recera pelo delicto com o vaso do azeite: e 
tendo offerecido todas estas cousas diante do 
Senhor, 

13 Degolara o cordeiro, onde se costu- 
mao immolar a hostia pelo peccado, e o 
holocausto, isto he, no lugar santo. Porque 
a hostia, que se offerece pelo delicto, per- 
tence ao Sacerdote, bem como a que se 
offerece pelo peccado, e a sua came fica 
sendo santissima. 

14 Entao o Sacerdote tomando do sangue 
da hostia, que foi immolada pelo delicto, o 
pora sobre a extremidade da orelha direita 
daquelle, que se purifiea, e sobre os dedos 
pollegares da sua mao direita, e do seu pe. 

15 Derramara tambem parte do vaso do 
azeite sobre a sua mao esquerda, - 

16 E untara no mesmo azeite o dedo da 
sua mao direita, e fara com elle sete asper¬ 
soes diante do Senhor: 

17 E o que ficar do azeite na mao esquer¬ 
da, derramal-lo-ha sobre a extremidade da 
orelha direita daquelle, que se purifiea, e 
sobre os dedos pollegares da mao, e pe direi- 
to, e sobre o sangue, que foi derramado pelo 
delicto, 

18 E sobre a cabeca do homem. 
19 Ao mesmo tempo o Sacerdote rogara 

por elle diante do Senhor, e fara sacrificio 
pelo peccado: depois immolara o holocausto, 

20 E pol-lo-ha sobre o Altar com as 
libacoes, que o devem acompanhar; e ficara 
o homem purificado segundo a Lei. 

21 Se elle he pobre, de sorte que nao 
possa achar tudo o que esta apontado, bas- 
tara que tome hum cordeiro, que se offereca 
pelo delicto, para que o Sacerdote rogue 
por elle, e hum dizimo de flor de farinha 
borrifada d’azeite, para ser offerecido em 
sacrificio com meia Canada d’azeite, 

22 E duas rolas, ou dous pombinhos, 
hum dos quaes sera pelo peccado, e outro 
para holocausto: 

23 E ao oitavo dia de sua purificacao 
offerecel-los-ha ao Sacerdote a porta do Ta¬ 
bernaculo do testemunho diante do Senhor. 

24 Entao o Sacerdote recebendo o cor¬ 
deiro pelo delicto, e a meia Canada d’azeite, 
eleval-los-ha juntos : 

25 E depois de ter immolado o cordeiro, 
tomara do seu sangue, e pol-lo-ha sobre a 
extremidade da orelha direita daquelle, que 
se purifiea, e sobre os dedos pollegares da 
sua mao, e do seu pe direito. 

26 Derramara tambem parte do azeite 
em sima da sua mao esquerda; 

27 E untando no mesmo azeite o dedo 
da sua mao direita, fara com elle sete asper¬ 
soes diante do Senhor. 

28 Toeara com o mesmo dedo a extremi- 
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dade da orelha direita daquelle, que se puri- 
fica, e os dedos pollegares da sua mao, e 
do seu pe direito no mesmo lugar, que tinlia 
sido borrifado do sangue pelo delicto ; 

29 E pora sobre a cabe^'a daquelle, que 
se purifica, o resto do azeite, que esta na 
mao esquerda, para fazer que o Senlior Ihe 
seja propicio. 

30 Offerecera outrosi liuma rola, ou hum 
pombinho ; 

31 Hum pelo delicto, e outro para holo- 
causto, com as libapoes, que o acompanhao. 

32 Este he o sacrificio do leproso, que 
nao pode haver a mao para se purificar 
tudo o que foi ordenado. 

33 Tornou o Senhor a fallar a Moyses, e 
a Aarao, dizendo-lhes: 

34 Depois que vos tiverdes entrado na 
terra de Canaan, que eu vos darei em pos- 
sessao, se se achar alguma casa ferida da 
praga da lepra, 

35 Aquelle, cuja he a casa, ira dar parte 
disso ao Sacerdote, e lhe dira: Parece-me 
que na minha casa ha a praga da lepra. 

36 Entao mandara o Sacerdote que lhe 
tragao tudo o que ha na casa, antes que elle 
la entre, e antes que veja se ella esta lepro- 
sa, para que nao fique immundo tudo o que 
na casa se acha. Depois entrara na casa, 
para examinar se ella esta iscada de lepra : 

37 E se elle vir nas paredes humas como 
covinhas, e huns lugares desfigurados por 
humas nodoas amarellas, ou vermelhas, e 
mais fundos do que o resto da superficie, 

38 Sahira fora da porta da casa, e fechal- 
la-ha logo, para assim estar sete dias. 

39 Tornara a vir ao dia setimo, e exami- 
nal-la-ha. E se achar que a lepra se aug- 
mentou, 

40 Mandara que se arranquem as pedras 
inficionadas da lepra; que as botem fora da 
Cidade num lugar immundo; 

41 Que se raspem dentro as paredes da 
casa ao redor; que se sacuda para hum 
lugar immundo fora da Cidade toda a poeira, 
que tenha cahido da raspadura; 

42 E que se ponhao outras pedras em 
lugar das que forao tiradas, e que a casa se 
reboque de novo. 

43 Mas se depois de tiradas as pedras, 
raspada a poeira, e rebocada de novo a casa, 

44 Entrando nella o Sacerdote, achar 
elle que a lepra tornou, e que as paredes 
estao salpicadas das mesmas nodoas; he 
sinal que isto he huma lepra arraigada, e 
que a casa esta immunda. 

45 Sem demora pois sera ella demolida, 
e se botarao fora da Cidade num lugar im¬ 
mundo as pedras, as madeiras, e toda a 
poeira. 

46 Aquelle, que entrar nesta casa, quando 
ella esta fechada, ficara immundo at6 a tarde: 

47 O que nella dormir, e comer alguma 
cousa, lavarfi os seus vestidos. 
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48 Se o Sacerdote, entrando na casa, vir 
que a lepra nao lavrou pelas paredes, entao 
depois de as ter feito rebocar de novo, puri- 
ficara a casa, como tornada sa : 

49 E para a purificar, tomara dous par- 
daes, hum pouco de pao de cedro, escarlata, 
e hyssopo; 

50 E tendo immolado hum dos pardaes 
num vaso de barro sobre aguas vivas, 

51 Ensopara no sangue do pardal immo¬ 
lado, e nas aguas vivas, o pao de cedro, o 
hyssopo, a escarlata, e o outro pardal, que 
esta vivo. Earn, sete aspersoes pela casa, 

52 E a purificara tan to pelo sangue do 
pardal immolado, como pelas aguas vivas, 
pardal vivo, pao de cedro, hyssopo, e es¬ 
carlata. 

53 E depois que elle tiver deitado o par¬ 
dal a voar livremente para o campo, fara 
orapao pela casa, e ella sera purificada se- 
gundo a Lei. 

54 Esta he a Lei acerca de todas as es- 
pecies de lepra, e de praga, que degenera 
em lepra; 

55 Como tambem da lepra dos vestidos, 
e das casas, 

56 Das cicatrizes, pustulas, manchas lu- 
zidias, e das diversas mudancas de cores, 
que sobrevem ao corpo; 

57 Para se poder saber quando he que 
huma cousa esta limpa, ou immunda. 

CAPITULO XV. 
Leis tocantcs as imparidades involuntarias 

dos homens, e das mulheres. 

T^ALLOU mais o Senhor a Moyses, e a 
Aarao, dizendo: 

2 Fallai aos filhos d’Israel, e dizei-lhes 
isto : O homem, que padece huma purga- 
fao branca, he immundo. 

3 E entao se julgara que elle padece este 
accidente, quando acadamomento se ajunta 
hum impuro humor, que se lhe pega a came. 

4 Todo o lugar, em que elle dormir, e 
todo o em que se assentar, sera immundo. 

5 Se qualquer homem tocar o leito delle, 
lavara os seus vestidos; e tendo-se lavado 
esse mesmo homem em agua, estara immun¬ 
do ate a tarde. 

6 Se se assentar onde elle estava assen- 
tado, lavara tambem os seus vestidos; e 
tendo-se levado em agua, estara immundo 
ate a tarde. 

7 O que tocar a sua carne, lavara os seus 
vestidos ; e tendo-se lavado em agua, estara 
immundo ate a tarde. 

8 Se este homem salivar em sima da¬ 
quelle, que esta limpo, este lavara os seus 
vestidos; e tendo-se lavado em agua, estarfi 
immundo ate a tarde. 

9 A sella, sobre que elle se assentar, 
ficara immunda; 

10 E tudo o que tiver estado debaixo da¬ 
quelle, que padece huma purgac&o brarrca, 
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ficara polluto atd a tarde. O que tiver pe- 
gado em qualquer destas cousas, lavara os 
seus vestidos; e tendo-se elle mesrao lavado 
em agua, estara immundo ate a tarde. 

11 Se hum homem neste estado, antes de 
ter lavado as maos, tocar com ellas noutro ; 
aquelle, que foi tocado, lavara os seus vesti¬ 
dos ; e tendo-se lavado em agua, estara 
immundo ate a tarde. 

12 Quando este homem tenha tocado hum 
vaso, se elle he de barro, deve-se quebrar; 
se he de pao, deve-se lavar em agua. 

13 Se o que padece este trahalho sarou 
delle, contara sete dias depois da sua purifi- 
cayao; e tendo lavado os vestidos, e todo o 
corpo em aguas vivas, sera limpo. 

14 Ao dia oitavo tomara duas rolas, ou 
dous pombinhos, e se appresentara diante do 
Senhor a porta do Tabernaculo do teste- 
munho, e dal-los-ha ao Sacerdote ; 

15 E este immolara hum pelo peccado, 
e outro em holocausto; e rogara por elle 
diante do Senhor, para elle ser purificado 
desta impureza. 

16 0 homem, a quem acontece o que he 
effeito do uso do matrimonio, lavara em 
agua todo o seu corpo; e estara immundo 
ate a tarde. 

17 Lavara em agua o vestido, e a pelle, 
que tiver trazido sobre si, e esse vestido, e 
essa pelle serao immundos ate a tarde. 

13 A mulher, a que elle se chegou, lavar- 
se-ha em agua, e estara immunda ate a 
tarde. 

19 A mulher, que padece o seu fluxo de 
sangue menstruo, estara separada sete dias. 

20 Todo o que a tocar estara immundo 
ate a tarde: 

21 E todas as cousas, sobre que ella tiver 
dormido, ou sobre que se tiver assentado, 
durando os dias da sua separafao, serao 
pollutas. 

22 Aquelle, que tocar o seu leito, lavara 
o seu vestido; e depois delle mesmo se ter 
lavado em agua, estara immundo ate a tarde. 

23 Todo o que tocar qualquer cousa, so¬ 
bre que ella se tenha assentado, lavara os 
seus vestidos; e tendo-se elle mesmo lavado 
em agua, estara immundo atd a tarde. 

24 Se qualquer homem tiver copula com 
ella, durante o seu menstruo, sera immundo 
sete dias : e todos os leitos, sobre que elle 
dormir, serao pollutos. 

25 A mulher, que fora do tempo do seu 
menstruo padece por muitos dias fluxo de 
sangue; ou aquella, a quem continua o 
menstruo, quando elle ja devia cessar: todo 
o tempo, que estiver sujeita a este accidente, 
estara immunda, como se andasse com o 
seu menstruo. 

26 Todos os leitos, sobre que ella dormir, 
e todas as cousas, sobre que ella se assentar, 
serao pollutas. 

27 Todo o que tocar alguma destas 
[Port.] 

cousas, lavara os seus vestidos; e depois 
delle mesmo se ter lavado em agua, estara 
immundo ate a tarde. 

28 Se o sangue parou, e deixou de correr, 
contara ella sete dias at6 o dia da sua puri- 
ficayao. 

29 E ao dia oitavo efferecera por si ao 
Sacerdote duas rolas, ou dous pombinhos a 
porta do Tabernaculo do testemunho. 

30 E o Sacerdote immolara hum delles 
pelo peccado, e offerecera outro em holo¬ 
causto, e rogara diante do Senhor pela mu¬ 
lher, e pelo fluxo da sua immundicia. 

31 Vos pois ensinareis aos filhos d’Israel, 
que se guardem da impureza, para nao 
morrerem nas suas immundicias, tendo vio- 
lado o meu Tabernaculo, que esta no meio 
delles. 

32 Esta he a Lei a cerca daquelle, que 
padece huma purgacao branca, ou que se 
mancha, tendo copula com alguma mulher. 

33 E esta he tambem a Lei h cerca da 
mulher, que esta separada por causa do que 
lhe acontece cada mez, ou a qual continua 
esta indispos^ao dahi por diante; e tambem 
a cerca do homem, que dormir com ella. 

CAPITULO XVI. 
Entrada do Pontijic'e no Santuario. Bode 

emissario carregado dos peccados do povo. 
Festa da Expiagao. 

TjWLLOU o Senhor a Moyses depois da 
morte dos dous filhos d’Aarao, quando, 

offerecendo a Deos hum fogo estranho, forao 
mortos: 

2 E lhe deo esta ordem, dizendo: Dize a 
teu irmao Aarao, que nao entre em todo o 
tempo no Santuario, que esta para dentro do 
vdo diante do Propiciatorio, que cobre a 
Area, para que nao morra : porque eu ap- 
parecerei sobre o Oraculo na nuvem. 

3 Nao entre alii senao depois de ter feito 
o seguinte: Offerecera hum novilho pelo 
peccado, e hum cameiro em holocausto. 

4 Vestir-se-ha da Tunica de linho ; co- 
brira com os calyoes de linho o que a ho- 
nestidade manda esconder; cingir-se-ha 
com hum Cinto de linho; e pora na sua 
cabefa huma Mitra de linho, porque estas 
vestiduras sao santas; e elle as tomara de¬ 
pois de se ter lavado. 

5 Recebera de toda a multidao dos filhos 
d’lsrael dous bodes pelo peccado, e hum 
cameiro para holocausto. 

6 E depois de ter offerecido o novilho, e 
de ter orado por si, e pela sua casa, 

7 Appresentara diante do Senhor os dous 
bodes a porta do Tabernaculo do testemunho; 

8 E deitando sortes sobre os dous bodes, 
para ver qual delles sera immolado ao Se¬ 
nhor, e qual sera o bode emissario, 

9 Offerecera pelo peccado aquelle bode, 
que a sorte tiver destinado para o Senhor : 

10 E aquelle, a quem a sorte tiver desti- 
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nado para bode emissario, appresental-lo-ha 
diante do Senhor, para fazer sobrelle as 
preces, e para o mandar para o deserto. 

11 Feitas estas cousas pela ordem, que 
lhe foi prescripta, offerecera o novilho ; e 
orando por si, e pela sua casa, o immolara. 

12 Depois pegando no thuribulo, que elle 
tera enchido de brazas do Altar; e tomando 
com a mao os perfumes compostos para o 
incenso, entrara para dentro do veo no Santo 
dos Santos, 

13 A fhn de que postos sobre o fogo os 
perfumes aromaticos, cubra a chama, e o 
vapor, que delles sahirem, o Oraculo, que 
esta sobre o testemunho, e elle Aarao nao 
morra. 

14 Tornara tambem do sangue do novi¬ 
lho ; e molhando nelle o dedo, fara com elle 
sete aspersoes para onde esta o Propiciatorio 
ao Oriente. 

15 E depois de ter immolado o bode pelo 
peccado do povo, levara o seu sangue para 
dentro do veo, conforme o que lhe foi orde- 
nado tocante ao sangue do novilho, para 
fazer com elle as aspersoes diante do Oraculo, 

16 E para expiar o Santuario das impuri- 
dades dos filhos d’Israel, das suas prevari¬ 
cates contra a Lei, e de todos os seus pec¬ 
cados. O mesmo fara ao Tabernaculo do 
testemunho, que foi collocado entrelles, no 
meio das impuridades, que se commettem 
nas suas tendas. 

17 Nao esteja homem algum no Taber¬ 
naculo, quando o Pontifice entrar no San¬ 
tuario para orar pela sua pessoa, e pela sua 
casa, e por todo o ajuntamento d’lsrael, 
menos que elle nao tenha de la sahido. 

18 E elle depois que tiver sahido para se 
chegar ao Altar, que esta diante do Senhor, 
ore por si; e tendo tornado do sangue do 
novilho, e do bode, entorne-o a roda em 
sima dos cornos do Altar. 

19 Tendo tambem molhado o dedo neste 
sangue, faca com elle sete aspersoes, e expie, 
e santifique assim o Altar, das impuridades 
dos filhos d’lsrael. 

20 Depois de ter purificado o Santuario, 
o Tabernaculo, e o Altar, entao offerecera 
o outro bode, que esta vivo; 

21 E tendo-lhe posto ambas as maos 
sobre a cabepa, confessara todas as iniquida- 
des dos filhos d’lsrael, todos os seus delictos, 
e peccados; e carregara delles com impre- 
capao a cabepa do bode, e mandal-lo-ha 
para o deserto por hum homem destinado 
para isso. 

22 Depois que o bode tiver levado todas 
as iniquidades delles a hum lugar solitario, 
e o tiverem deixado ir para andar pelo 
deserto, 

23 Voltara Aarao para o Tabernaculo do 
testemunho; e depostos os vestidos, que 
antes trazia sobre si, quando enlrava no 
Santuario; e largando-os alii mesmo, 
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24 Lavara o seu corpo no lugar santo, e 
se revestira dos seus Habitos. Depois 
sahira: e como tiver offerecido o seu liolo- 
causto, e o do povo, fara orapao pela sua 
pessoa, e pelo povo; 

25 E fara queimar sobre o Altar as 
banhas, que forao offerecidas pelos peccados. 

26 Quanto aquelle, que foi levar o bode 
emissario, elle lavara os seus vestidos, e o 
seu corpo em agua; e depois disto he que 
tornara a entrar no campo. 

27 O novilho porem, e o bode, que forao 
immolados pelo peccado, e cujo sangue foi 
levado ao Santuario, para com elle se 
fazerem as ceremonias da expiapao, leval- 
los-hao fora do campo, para la lhes quei- 
marem no fogo tanto as pelles, como a came, 
e a bosta. 

28 Todo o que as queimar, lavara os seus 
vestidos, e o seu corpo em agua; e feito 
isto, tornara a entrar no campo. 

29 Esta ordenapao sera guardada entre 
vos etemamente. Ao decimo dia do setimo 
mez affligireis vos as vossas almas, e nao 
fareis obra alguma, tanto os que sao nasci- 
dos na vossa terra, como os que vierao de 
fora, e que sao estrangeiros entre vos. 

30 Neste dia he que se fara a vossa ex¬ 
piapao, e a purificapao de todos os vossos 
peccados : nelle vos purificareis diante do 
Senhor. 

31 Porque este he o Sabbado do descanpo, 
e no qual vos affiigireis as vossas almas com 
hum culto, que sera perpetuo. 

32 Esta expiapao fal-la-ha o Sacerdote, 
que tiver sido ungido, e cujas maos tiverem 
sido sagradas, para exercer as funccoes do 
Sacerdocio em vez de seu pai; e elle para- 
mentado da estola de linho, e das santas 
vestimentas, 

33 Expiara o Santuario, o Tabernaculo 
do testemunho, e o Altar, como tambem os 
Sacerdotes, e todo o povo. 

34 E esta ordenapao ficara sendo entre 
vos eterna, de orar huma vez cada anno 
pelos filhos d’lsrael, e por todos os seus 
peccados. Tudo isto pois fez Moyses, con- 
forme o Senhor lho tinha ordenado. 

CAPITULO XVII. 
Prokibigao d} offerecer sacrifices noutra parte, 

que nao seja no Tabernaculo. Prokibigao 
para se nao comer nem o sangue dos ani- 
maes, nem a came de bestas rnortas por si 
mesmas, ou mortas por outras bestas. 

2 Falla a Aarao, e a seus filhos, e a todos 
os filhos d’lsrael, e dize-lhes : Eis-aqui o que 
o Senhor ordenou, eis-aqui o que elle disse: 

3 Todo o homem da casa d’lsrael, que 
matar hum boi, ou huma ovelha, ou huma 
cabra no campo, ou fora do campo, 

4 E a nao offerecer a porta do Taberna- 
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culo, como huma oblafao feita ao Senhor, 
sera ieo de morte; e perecera do meio do seu 
povo, como se elle tivesse derramado sangue. 

5 Por isso os filhos d’Israel devem appre- 
sentar ao Sacerdote as hostias, que ategora 
immolavao nos campos, para ellas serem 
consagradas ao Senhor diante da porta do 
Tabernaculo do testemunho, e para elles as 
immolarem ao Senhor como hostias pacificas. 

6 O Sacerdote derramara o seu sangue 
sobre o Altar do Senhor a porta do Taberna¬ 
culo do testemunho, e queimara a gordura 
dellas, como hum cheiro niuito agradavel ao 
Senhor. 

7 E assim elles nao tornem mais a immo- 
lar as suas hostias aos demonios, a cujo culto 
se entregarao. Esta sera huma Lei eterna 
para elles, e para os seus descendentes. 

8 Dir-lhes-has outrosi : Se qualquer ho- 
mem da casa d’lsrael, ou daquelles, que 
vierao de fora, e que sao estrangeiros entrelles, 
offerecer hum holocausto, ou huma victinra, 

9 Sem a immolar a porta do Tabernaculo 
do testemunho, para ser offerecida ao Senhor, 
o tal hornem perecera do meio do seu povo. 

10 Se hum homem, quern quer que elle 
for, da casa d’lsrael, ou dos estrangeiros, que 
vierao rnorar entrelles, comer sangue, eu 
pregarei nelle os olhos da minha indignapao, 
e o perderei do meio do seu povo; 

11 Porque a vida da came esta no sangue; 
e eu dei-vo-lo, para que vos sobre o Altar ex- 
piasseis com elle as vossas almas, e para que 
a alma fosse expiada pelo sangue. 

12 Por isso eu disse aos filhos d’lsrael : 
Nenhum de vos, nem dos estrangeiros, que 
vierao rnorar entre vos, comera sangue. 

13 Se qualquer homem d’entre os filhos 
d’lsrael, ou d’entre os estrangeiros, que vierao 
rnorar entre vos, tomou a capa qualquer fera, 
ou ao lapo qualquer ave, de que he licito 
comer, derrame o seu sangue, e cubra-o de 
terra. 

14 Porque a vida de toda a came esta no 
sangue. Por isso he que eu disse aos filhos 
d’lsrael: Vos nao comereis sangue de qual¬ 
quer carne que seja, porque a vida de toda 
a carne esta no sangue : e todo o que comer 
delle, sera punido de morte. 

15 Se algum ou do povo d’lsrael, ou dos 
estrangeiros comer d’alguma besta morta de 
si mesma, ou tomada por outra besta, lavara 
os seus vestidos, e a si mesmo em agua., e 
ficara contaminado ate a tarde; e desta ma- 
neira tornara a ficar limpo. 

16 Se elle nao lavar os seus vestidos, e o 
seu corpo, levara a pena da sua iniquidade. 

CAPITULO XVIII. 

Prohibe Deos aos Israelitas os costumes dos 
Egypcios, e dos Cananeos, e os casamentos 
em certos graos de parentesco. Prohibe- 
Ihes offerecer seus filhos a Moloch, e com- 
metter peccados contra a natureza. 

"CVALLOU o Senhor a Moys£s, dizendo : 
2 Falla aos filhos d’lsrael, e dize-lhes : 

Eu sou o Senhor vosso Deos. 
3 Vos nao obrareis conforme os costumes 

da terra do Egypto; nem vos portareis con- 
forme os costumes da terra dos Cananeos, 
na qual eu vos hei de introduzir, nem segui- 
reis as suas Leis, e maximas. 

4 Executareis as minhas ordenapoes, ob- 
servareis os meus preceitos, e andareis con- 
forme elles vos prescrevem. Eu sou o Se¬ 
nhor vosso Deos. 

5 Guardai as minhas Leis, e as minhas 
ordenapoes. O homem, que as guardar, 
achara nellas a vida. Eu sou o Senhor. 

6 Nenhum homem se chegara aquella, 
que com elle tenha proximidade de sangue, 
para descobrir a sua fealdade. Eu sou o 
Senhor. 

7 Nao descubriras a fealdade de tua mai, 
violando o respeito devido a teu pai. Ella 
he tua mai: nao descobriras a sua fealdade. 

8 Nao descobriras a fealdade da mulher 
de teu pai; porque isso seria descubrir a ver- 
gonha de teu pai. 

9 Nao descobriras a fealdade de tua irma, 
tanto por parte do pai, como por parte da 
mai, que nasceo ou dentro de casa, ou fora 
della. 

10 Nao descobriras a fealdade da filha de 
teu filho, nem da filha de tua filha; porque 
isso seria descubrir a tua propria vergonha. 

11 Nao descobriras a fealdade da filha da 
mulher de teu pai, que ella pario a teu pai, 
e que he tua irma. 

12 Nao descobriras a fealdade da irma 
de teu pai; porque he carne de teu pai. 

13 Nao descobriras a fealdade da irma 
de tua mai; porque he carne de tua mai. 

14 Nao descobriras a fealdade de teu tio 
paterno, nem te chegaras a sua mulher, que 
te he conjuncta por affinidade. 

15 Nao descobriras a fealdade de tua nora; 
porque he mulher de teu filho, e deixaras 
coberta a sua fealdade. 

16 Nao descobriras a fealdade da mulher 
de teu irmao; porque isso seria descobrir a 
vergonha de teu irmao. 

17 Nao descobriras a fealdade d’huma 
mulher, e a de sua filha. Nao tomaras a 
filha de seu filho, nem a filha de sua filha, 
para descobrires a sua fealdade; porque sao 
carne de tua mulher, e esta copula he hum 
incesto. 

18 Nao tomaras a irma de tua mulher, 
para a fazeres sua rival; nem descobriras a 
sua fealdade, vivendo ainda tua mulher. 

19 Nao teras accesso a mulher, que pa- 
dece o seu menstruo, e nao descobriras nella 
as suas immundicias. 

20 Nao teras copula com a mulher de teu 
proximo, nem te deixaras manchar com esta 
vergonhosa, e illegitima uniao. 

21 Nao daras nenhum de teus filhos para 
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ser consagrado ao idolo de Moloch, nem 
mancharas o nome do teu Deos. Eu sou o 
Senhor. 

22 Nao usaras do macho, como se fosse 
femea; porque isto he huma abominapao. 

23 Nao te ajuntaras com besla alguma, 
nem te mancharas com ella. A mulher nao 
se prostituira deste modo a algum animal; 
porque isto he hum crime da ultima fealdade. 

24 Nao vos manchareis com nenhuma 
dessas torpezas, com que se tern contaminado 
todas essas gentes, que eu expulsarei avossa 
vista, 

25 E que tern deshonrado esta terra, cujos 
detestaveis crimes eu castigarei de sorte, que 
ella vomite para fora de si os seus habitantes. 

26 Guardai as minhas Leis, e as minhas 
ordenanpas; e nem os que sois Israelitas, 
nem os estrangeiros, que vierao morar entre 
vos, commettao alguma de todas estas abo- 
minapoes. 

27 Porque todas estas execraveis infamias 
commetterao os habitantes desta terra antes 
de vos, e com ellas a contaminarao. 

28 Vede pois nao succeda que commet- 
tendo os mesmos crimes, que elles commet¬ 
terao, vos vomite esta terra do seu seio, como 
vomitou todos estes povos, que a habitarao 
antes de vos. 

29 Todo o homem, que commetter algu¬ 
ma destas abominap oes, perecera do meio do 
seu povo. 

30 Guardai os meus mandamentos. Nao 
fapais o que fizerao os que forao antes de 
vos, e nao vos mancheis com estas infamias. 
Eu sou o Senhor vosso Deos. 

CAPITULO XIX. 
Tiespeito nos pais. Evitar a idolatria. Leis 

contra a avareza, juramento, maledicencia, 
injustiga, e vingnn^a. Outros mandamen¬ 
tos diversos. 

‘C’ALLOU o Senhor a Moys^s, dizendo : 
2 Falla aos filhos d’Israel, e dize-lhes : 

Sede santos, porque eu sou santo, eu, que 
sou o Senhor vosso Deos. 

3 Cada hum respeite com temor a seu 
pai, e a sua mai. Guardai os meus Sabba- 
dos. Eu sou o Senhor vosso Deos. 

4 Nao vos volvais para os idolos, nem 
fapais para vos Deoses fundidos. Eu sou o 
Senhor vosso Deos. 

5 Se immolardes ao Senhor alguma hostia 
pacifica, para que elle vos seja favoravel; 

6 Comel-la-heis no mesmo dia, e no se- 
guinte, que ella tiver sido immolada; e con- 
sumireis ao fogo no dia terceiro tudo o que 
della ficar. 

7 Se algum comer della passados dous 
dias, sera profano, e sera reo d’impiedade. 

8 Elle amargara a sua iniquidade, porque 
manchou o Santo do Senhor, e o tal homem 
perecera do meio do seu povo. 

9 Quando tu segares a seara dos tens 
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campos, nao cortaras res do chao o que tiver 
crescido sobre a terra; nem enfeixaras as 
espigas, que tiverem ficado. 

10 Nao recolheras tambem na tua vinha 
os cachos, que ficarao da vindima, nem os 
bagos, que cahirao; mas deixal-los-has to- 
mar aos pobres, e aos peregrinos. Eu sou 
o Senhor vosso Deos. 

11 Nao fareis furto; nao mentireis; e 
nenhum enganara a seu proximo. 

12 Nao juraras falso em meu Nome, nem 
mancharas o Nome de teu Deos. Eu sou o 
Senhor. * 

13 Nao calumniaras o teu proximo, nem 
o opprimiras com violencias. O jomal do 
que trabalhou em teu servipo nao ficara em 
teu poder ate pela manha. 

14 Nao fallaras mal do surdo, nem poras 
tropepo diante do cego: mas temeras o Se¬ 
nhor teu Deos, porque eu sou o Senhor. 

15 Nao faras nada contra a equidade, 
nem julgaras contra a justica. Nao consi- 
deres a pessoa do pobre, nem temas a pre- 
senpa do poderoso. Julga o teu proximo 
conforme a justica. 

16 Nao seras no teu povo nem delator de 
crimes, nem maldizente secreto. Nao te 
poras contra o sangue de teu proximo. Eu 
sou o Senhor. 

17 Nao aborreceras teu irmao no teu co- 
rapao: mas reprehende-o publicamente, para 
que nao peques a seu respeito. 

18 Nao busques occasiao de te vingares, 
nem te lembres da injuria de teus concida- 
daos. Amaras o teu amigo, como a ti mesmo. 
Eu sou o Senhor. 

19 Guardai as minhas Leis. Naolanpa- 
ras a tua besta domestica a ter copula com 
animaes d’outra especie. Nao semearas o 
teu campo de sementes diversas. Nao usaras 
de vestido, que seja tecido de fios differentes. 

20 Se hum homem dormir com huma 
mulher, e abusar da que era escrava, e em 
idade de casar, mas que nao foi resgatada a 
prepo de dinheiro, nem estava ainda forra, 
serao arnbos apoutados ; mas nao morrerao, 
porque ella nao he mulher livre. 

21 Por este seu delicto offerecera o homem 
ao Senhor hum carneiro a porta do Taber- 
naculo do testemunho. 

22 O Sacerdote rogara por elle, e pelo 
seu peccado diante do Senhor, e elle lhe 
tornara a ser propicio, e o seu peccado lhe 
sera perdoado. - 

23 Quando vos tiverdes entrado naquella 
terra, e tiverdes plantado nella arvores fructi- 
feras; tereis cuidado de tirar dellas os pri- 
meiros frutos por huma especie de circum- 
cisao. Estes primeiros frutos vos os have- 
reis como immundos, e nao comereis delies. 

24 No quarto anno por£m todo o seu 
fruto sera santificado, e consagrado em honra 
do Senhor. 

25 No quinto anno comereis vos os frutos, 
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colhendo os pomos, que cada huma tiver 
produzido. Eu sou o Senhor vosso Deos. 

26 Nao comereis nada, que leve sangue. 
Nao usareis d’agouros, nem observareis 
sonhos. 

27 Nao cortareis os vossos cabellos em 
redondo, nem rapareis a barba. 

28 Nao fareis golpes na vossa came, pran- 
teando os mortos; nem fareis figuras al- 
gumas, nem marcas sobre o vosso corpo. 

29 Nao prostituas tua filha, para que a 
terra nao seja contaminada, e nao se encha 
d’impiedade. 

30 Guardai os meus Sabbados, e tremei 
diante do meu Santuario. Eu sou o Senhor. 

31 Nao vos dirijais aos magicos, nem 
consulteis os adivinhos, para que nao suc- 
ceda que este commercio vos corrompa. Eu 
sou o Senhor vosso Deos. 

32 Levanta-te diante dos que tem cans na 
cabefa : honra a pessoa do velho, e teme o 
Senhor teu Deos. Eu sou o Senhor. 

33 Se algum forasteiro habitar na vossa 
terra, e morar entre vos, nao lhe fapais vi- 
tuperio: 

34 Mas elle seja entre vos, como se fosse 
hum natural; e vos o amareis, como a vos 
mesmos. Porque tambem vos fostes estran- 
geiros no Egypto. Eu sou o Senhor vosso 
Deos. 

35 Nao fapais nada contra a equidade, 
nem no juizo, nem na regra, nem no peso, 
nem na medida. 

36 Seja justa a balan^a, e justos os pesos: 
seja justo o alqueire, e justa a medida. Eu 
sou o Senhor vosso Deos, que vos tirei do 
Egypto. 

37 Guardai todos os meus preceitos, e 
todas as minhas ordenancas, e executai-as. 
Eu sou o Senhor. 

CAPITULO XX. 
Pena de morte contra os que dao seus Jilhos a 

Moloch ; que consultao os adivinhos ; que 
amaldiqoao a seus pais; contra os adulteros, 
e incestuosos; contra o peccado de sodomia, 
e de bestialidade. 

T7ALLOU 
zendo- • 

mais o Senhor a Moyses, di- 

2 Diras isto aos filhos d’Israel: Se algum 
homem d’entre os filhos d’Israel, ou dos 
estrangeiros, que habitao em Israel, der de 
seus filhos ao idolo de Moloch, seja punido 
de morte; e o povo da terra o apedreje. 

3 Eu porei sobre esse homem o olho da 
minha ira; e eu o cortarei do meio do seu 
povo, porque deo da sua deseendencia a 
Moloch, e profanou o meu Santuario, e 
manchou o meu santo Nome. 

4 Se o povo da terra, mostrando-se negli- 
gente, e como fazendo pouco caso do meu 
mandato, deixar ir o homem, que deo de 
seus filhos a Moloch, e nao quizer matal-lo: 

5 Eu porei o olho da minha ira sobre o 

tal homem, e sobre a sua familia; e eu o 
cortarei do meio do seu povo, a elle, e a 
todos os que consentirao na fornicacao, em 
que elle se prostituio a Moloch. 

6 Se algum homem declinar para os ma¬ 
gicos, e adivinhos, e se der a elles por huma 
especie de fornicacao ; eu porei sobrelle o 
olho da minha ira, e o exterminarei do meio 
do seu povo. 

7 Santificai-vos, e sede santos, porque eu 
sou o Senhor vosso Deos. 

8 Guardai os meus preceitos, e ponde-os 
por obra. Eu sou o Senhor, que vos santifico. 

9 Aquelle, que amaldifoar a seu pai, ou 
a sua mai, seja punido de morte: o seu 
sangue recaia sobrelle, porque amaldicoou a 
seu pai, e a sua mai. 

10 Se algum abusar da mulher d’outro, e 
commetter adulterio com a mulher de seu 
proximo, sejao ambos punidos de morte, o 
adultero, e a adultera. 

11 Aquelle, que dormir com sua madrasta, 
e descobrir a ignominia de seu pai, sejao 
ambos punidos de morte: o seu sangue 
recaia sobrelles. 

12 Se algum dormir com sua nora,morra 
hum, e outro, porque commetterao hum 
grande crime: o seu sangue recaia sobrelles. 

13 Aquelle, que dormir com macho, 
abusando delle como se fosse femea, morrao 
ambos de dous, como quem commetteo 
hum crime execravel; o seu sangue recaia 
sobrelles. 

14 Aquelle, que depois de se ter desposa- 
do com a filha, se desposar com a mai, com- 
metteo hum crime enorme: elle sera 
queimado vivo com ellas ambas; e huma 
acpfio assim detestavel nho ficara impunida 
no meio de vos. 

15 Aquelle, que tiver copula com huma 
besta, seja ella qual for, seja punido de 
morte : e vos matai tambem a besta. 

16 A mulher, que se ajuntar com qualquer 
bruto, seja morta juntamente com elle : o 
seu sangue recaia sobre ambos. 

17 Se algum se chegar a sua irma, que 
he filha de seu pai, ou filha de sua mai; e 
se elle vir a fealdade della, e ella a fealdade 
delle; foi isto hum enorme crime, que am¬ 
bos commetterao; e ambos serao mortos em 
presenpa do seu povo, por terem descoberto 
hum ao outro a sua fealdade, e levarao a 
pena da sua iniquidade. 

18 Se algum tiver copula com mulher, a 
tempo que ella anda com o seu menstruo; e 
elle descobrir a fealdade della, e ella se 
deixar ver neste estado; serao ambos exter- 
minados do meio do seu povo. 

19 Nao descobriras a fealdade de tua tia 
materna, nem a de tua tia paterna: quem 
isto fizer, descobrira a ignominia da sua 
came, e ambos de dous levarao a pena da 
sua iniquidade. 

20 Aquelle, que se ajuntar com a mulher 
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do tio paterno, ou materrro, e descobrir a 
ignominia da sua cognapao; ambos levarao a 
pena do seu peccado, e morrerao sem filhos. 

21 Se hum homem tomar por mulher a 
mulher de seu irmao, faz huma cousa illicita, 
e descobre a vergonha de seu irmao: elles 
nao terao filhos. 

22 Guardai as minhas Leis, e as minhas 
ordenapoes, e executai-as: para que a terra, em 
que voshaveis d’entrar, naovosvomite de si. 

23 Nao vos conduzais, segundo as Leis, e 
costumes das Napoes, que eu hei de lanpar 
fora da terra, onde tenho de vos estabelecer. 
Porque ellas fizerao tod as estas cousas, e eu 
as abominei. 

24 Mas pelo que toca a vos, eis-aqui o 
que eu vos digo : Possui a terra destes povos, 
que eu vos darei em heranca, huma terra, 
onde correm arroios de leite, e de mel. Eu 
sou o Senhor vosso Deos, que vos separei 
dos outros povos. 

25 Separai vos pois tambem as bestas 
limpas das immundas, e as aves puras das 
impuras : nao mancheis as vossas almas, 
comendo das bestas, e das aves, e do que 
tem movimento, e vive na terra, que eu vos 
declarei que erao immundas. 

26 Vos sereis para mim santos, porque eu 
sou santo, eu, que sou o Senhor, que vos 
separei dos outros povos, para serdes meus. 

27 Se qualquer homem, ou mulher tem 
espirito de Python, ou espirito d’adivinho, 
sejao punidos de morte : ambos sejao ape- 
drejados, e o seu sangue recaia sobrelles. 

CAPITULO XXI. 
Leis sohre os casamentos dos Sacerdotes. In- 

habilidades, que excluern do Sacerdocio. 

TAISSE tambem o Senhor a Moyses: 
Falla aos Sacerdotes, filhos d’Aarao, e 

dize-lhes: O Sacerdote nas mortes de seus 
compatriotas nao fapa riada, que o tome im- 
rnundo; 

2 Salvo se elles forem seus consanguineos, 
e dos mais chegados ; a saber, pai, mai, fi- 
lho, filha, e tambem irmao, 

3 E a irma virgem, que nao tenha ainda 
casado. 

4 Mas elle nao fara nada, que o possa 
contaminar, nem ainda na morte do Principe 
do seu povo. 

5 Os Sacerdotes nao raparao as cabepas, 
nem as barbas, e nao farao golpes no seu 
corpo. 

6 Elles serao santos para o seu Deos, e 
nao mancharab o seu Nome: porque elles 
offerecem o incenso, e os paes ao Senhor, e 
por isso serao santos. 

7 Nao desposarao mulher, que fosse 
deshonrada, nem que se tenha prostituido a 
deshonestidade publica, nem mulher, que 
fosse repudiada por seu marido: porque 
elles sao consagrados ao seu Deos, 

8 E offerecem os paes da proposipao. 
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Sejao elles pois santos, porque tambem eu 
sou santo, eu, que sou o Senhor, que os 
santifico. 

9 Se a filha d’hum Sacerdote for apa- 
nhada em estupro, e deshonrar assim o nome 
de seu pai, sera queimada. 

10 O Pontifice, isto he, aquelle, que he 
o Summo Sacerdote entre seus irmaos, sohre 
cuja cabepa foi derramado o oleo da unpao, 
e cujas maos forao sagradas para fazer as 
funcpbes do Sacerdocio, e que se reveste das 
santas Vestimentas, nao descobrira a sua 
cabepa, nem rasgara os seus vestidos; 

11 Nem ira a algum morto, qualquer que 
elle possa ser. Nao fara nada que o possa 
tornar immundo, nem ainda na morte de seu 
pai, ou de sua mai. 

12 Nao sahira tambem dos Lugares santos, 
para nao manchar o Santuario do Senhor: 
porque sobrelle foi derramado o oleo da 
santa uncao do seu Deos. Eu sou o Senhor. 

13 Tomara por mulher huma virgem. 
14 Nao desposara viuva, nem repudiada, 

nem deshonrada, nem meretriz : mas tomara 
huma moca do povo d’Israel. 

15 Nao misturara o sangue da sua estirpe 
com huma pessoa do commum do seu povo: 
porque eu sou o Senhor, que o santifico. 

16 Fallou mais o Senhor a Moyses, di- 
zendo : 

17 Dize isto a Aarao: Se hum homem de 
qualquer das familias da tua rapa tiver 
alguma deformidade, nao offerecera os paes 
ao seu Deos, 

18 Nem se chegara ao ministerio do seu 
Altar: se for cego, se coxo, se de nariz ou 
muito pequeno, ou muito grande, ou torcido; 

19 Se tiver o pe, ou a mao quebrada; 
20 Se for corcovado, se rameloso, se tiver 

alguma belide no olho, se tiver huma sarna 
continua, ou alguma impigem espalhada por 
todo o corpo, ou alguma hernia. 

21 Todo o homem da rapa do Sacerdote 
Aarao, que tiver qualquer defeito, nao se 
chegara a offerecer hostias ao Senhor, nem 
paes ao seu Deos. 

22 Comera todavia dos paes, que se of¬ 
ferecem no Santuario; 

23 Mas de tal sorte, que nao entre para 
dentro do veo, nem se chegue ao Altar, 
porque tem defeito, e nao deve contaminar 
o meu Santuario. Eu sou o Senhor, que os 
santifico. 

24 Moyses pois disse a Aarao, e a seus 
filhos, e a todo o Israel, tudo o que lhe 
havia sido mandado. 

CAPITULO XXII. 
Prohibe-se aos Sacerdotes tocar as cousas 

santas, em quanto elles estdo immundos. 
Quaes sao os que devem coiner das cousas 
santas. Qualidades das vidimus, que se 
devem offerecer. 

Tj'ALLOU tambem o Senhor a Moyse 
lhe disse : 

s, e 
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2 Falla a Aarao, e a seus filhos, que se 
guardem de tocar as sagradas offerendas dos 
filhos d’Israel, para que nao contaminem o 
que elles me offerecem, e o que me he con- 
sagrado. Eu sou o Senhor. 

3 Dize-lhes a elles, e a sua posteridade : 
Todo o homem da vossa estirpe, que estando 
immundo, se chegar as cousas, que forao 
consagradas, e que os filhos d’Israel offere- 
cerao ao Senhor, perecera diante do Se¬ 
nhor. Eu sou o Senhor. 

4 O homem da estirpe d’Aarao, que for 
leproso, ou que padecer huma purgacao 
branca, nao comera das cousas, que me forao 
santificadas, menos que elle nao esteja saO. 
Aquelle, que tocar hum tornado immundo, 
por ter tocado algum morto, ou algum ho¬ 
mem, que padecer purgacao branca; 

5 Ou que tocar cousa, que se arrasta pela 
terra, e geralmente tudo o que he immundo, 
e que se nao pode tocar, sem que quern o 
toca fique immundo; 

6 Sera immundo ate a tarde, e nao co¬ 
mera daquellas cousas, que forao santifica¬ 
das : mas depois de ter lavado o seu corpo 
era agua, 

7 E de se ter posto o Sol, entao ja limpo 
comera das cousas santificadas, pois que este 
he o seu sustento. 

8 Elles nao comerao de nenhum animal, 
que de si morresse, ou que fosse tornado 
por outro animal, e nao se mancharao com 
estas viandas. Eu sou o Senhor. 

9 Guardem os meus preceitos, para nao 
cahirem no peccado, e nao morrerem no San- 
tuario, depois de o terem manchado. Eu 
sou o Senhor, que os santifico. 

10 Nenhum estrangeiro comera das cousas 
santificadas: o forasteiro, que veio morar 
com o Sacerdote, ou o jornaleiro, que esta 
com elle, nao comerao dellas. 

11 Porem aquelle, que o Sacerdote tiver 
comprado, ou que tiver nascido na casa d’al- 
gum escravo seu, comera dellas. 

12 Sea filha d ’hum Sacerdote casar com 
hum homem do povo, nao comera das cou¬ 
sas santificadas, nem das primicias. 

13 Mas se ella sendo viuva, ou repudiada, 
e sem filhos, voltar para casa de seu pai, co¬ 
mera das viandas, de que seu pai come, como 
ella costumava, sendo donzella. Nenhum 
estrangeiro tera o poder de comer destas 
viandas. 

14 Aquelle, que por ignorancia tiver co- 
mido das cousas santificadas, ajuntara huma 
quinta parte ao que comeo, e dara tudo ao 
Sacerdote para o Santuario. 

15 Os homens nao profanem o que tiver 
sido santificado, e offerecido ao Senhor pelos 
filhos d’Israel; 

16 Para que nao succeda levarem elles a 
pena do seu delicto, tendo cornido das cou¬ 
sas santificadas. Eu sou o Senhor, que os 
santifico. 

17 Fallou mais o Senhor a Moysds, e lhe 
disse: 

18 Falla a Aarao, a seus filhos, e a todos 
os filhos d’Israel, e dize-lhes : Se hum homem 
da casa d’Israel, ou dos estrangeiros, que 
habitao comvosco, appresentar a sua oblacao, 
ou cumprindo os seus votos, ou offerecendo-a 
espontaneamente; seja o que quer que for 
que elle offerepa, para ser appresentado pe¬ 
los Sacerdotes ern holocausto ao Senhor : 

19 Se a sua oblapao he de bois, ou d’ove- 
lhas, ou de cabras, deve ser hum macho, que 
nao tenha defeito. 

20 Se elle tiver algum defeito, vos o nao 
offerecereis, nem elle sera acceito. 

21 Se hum homem offerecer ao Senhor 
huma victima pacifica, ou cumprindo os 
seus votos, ou fazendo huma offerta volun- 
taria, quer seja de bois, quer d’ovelhas; o 
que elle offerecer ha de ser sem defeito, para 
ser agradavel. 

22 Se he hum animal cego, ou que tenha 
qualquer membro quebrado, ou qualquer ci- 
catriz, ou bostellas, ou sarna, ou impigem : 
vos nao offerecereis ao Senhor animaes desta 
sorte, nem de semelhantes rezes queimareis 
nada sobre o Altar do Senhor. 

23 Podereis offerecer voluntariamente 
hum boi, ou huma ovelha, a que se tenha 
cortado huma orelha, ou a cauda: mas nao 
podereis satisfazer com elles o voto, que 
tenhais feito. 

24 Nao offerecereis ao Senhor animal al¬ 
gum, que tenha os testiculos ou trilhados, ou 
feridos, ou cortados; e guardai-vos absoluta- 
mente de tal fazerdes na vossa terra. 

25 Nao offerecereis ao vosso Deos paes 
da mao d’estrangeiro, nem qualquer outra 
cousa, que elle queira dar; porque todos 
estes dons sao corruptos, e maculados: vos 
os nao recebereis. 

26 Fallou mais o Senhor a Moysds, di- 
zendo: 

27 Quando nascer hum boi, ou huma 
ovelha, ou huma cabra, estarao sete dias 
mamando debaixo de suas mais : mas ao dia. 
oitavo, e dahi- por diante, poderao ser offere- 
cidos ao Senhor. 

28 Nao se offerecera num mesmo dia nem 
a vacca, nem a ovelha juntamente com as 
suas crias. 

29 Se vos immolardes alguma hostia em 
acpao de grapas ao Senhor, para que elle vos 
seja favoravel, 

30 Comel-la-heis no mesmo dia, e nao 
fieara nada della para a manha do dia se- 
guinte. Eu sou o Senhor. 

31 Guardai os meus mandamentos, e 
ponde-os por obra. Eu sou o Senhor. 

32 Nao mancheis o meu santo Nome, para 
que eu seja santificado no meio dos filhos 
d’Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, 

33 E que vos tirei do Egypto, para ser o 
vosso Deos. Eu sou o Senhor. 
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CAPITULO XXIII. 
Leii a cerca do Sabbado, da Pascoa, do Pen- 

tecostes, da Festa das Trombetas, da da 
Expia^ao, da dos Tabernaculos. 

T^ORNOU o Senhor a fallar a Moys6s, 
dizendo: 

2 Falla aos filhos d’Israel, e dize-lhes: 
Eis-aqui as Festas do Senhor, que vos cha- 
mareis santas. 

3 Trabalhareis seisdias; eodiasetimo se 
chamara santo, porque este he o descanp o do 
Senhor. Nao fareis nelle obra alguma: por¬ 
que este he o Sabbado do Senhor em toda a 
parte, onde habitardes. 

4 Eis-aqui logo as santas Festas do Se¬ 
nhor, que vos deveis celebrar cada huma em 
seu tempo. 

5 No primeiro mez, no dia quatorze do 
mez sobre a tarde he a Pascoa do Senhor: 

6 E no dia quinze do mesmo mez he a 
Solemnidade dos Asmos do Senhor. Por 
sete dias comereis paes asmos. 

7 O primeiro dia sera para vos celeberrimo, 
e santo : nao fareis nelle obra alguma servil; 

8 Mas offerecereis ao Senhor por sete dias 
hum sacrificio, que sera consumido no fogo. 
O dia setimo sera mais celebre, e mais santo; 
e nao fareis nelle obra alguma servil. 

9 Fallou mais o Senhor a Moyses, di¬ 
zendo : 

10 Falla aos filhos d’Israel, e dize-lhes: 
Depois que vos tiverdes entrado na terra, 
que eu vos darei, e que tiverdes segado a 
vossa seara, levareis ao Sacerdote hum molho 
d’espigas, como primicias da vossa messe: 

11 E ao outro dia do Sabbado elevara o 
Sacerdote este molho diante do Senhor, para 
que o Senhor recebendo-o, vos seja favora- 
vel, e o Sacerdote o consagrara. 

12 No mesmo dia, que o molho for con- 
sagrado, immolar-se-ha ao Senhor em holo- 
causto hum cordeiro d’hum anno, que nao 
tenha defeito. 

13 Offerecer-se-hao com elle por presente 
duas dizimas de flor de farinha, misturada 
com azeite, para ser consumida no fogo em 
honra do Senhor, e para lhe ser hum cheiro 
suavissimo; e a quarta parte d’hum hin para 
as offertas de vinho. 

14 Nao comereis nem pao, nem farinha, 
nem papas do grao novo ate o dia, que vos 
offerepais as primicias delle ao vosso Deos. 
Esta Lei sera etemamente observada de 
g<5racao em gerapao em todos os lugares, 
onde vos habitardes. 

15 Contareis logo des do segundo dia do 
Sabbado, em que vos offerecestes o molho 
das primicias, sete semanas cheias, 

16 Ate o dia de depois que a setima se- 
mana for completa, isto he, sincoenta dias : 
e entao offerecereis hum sacrificio novo 

17 De dous paes das primicias de duas 
dizimas de flor de farinha com fermento, a 
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qual vos fareis cozer para ser offerecida de 
todos os lugares da vossa habitapao, como 
primicias ao Senhor. 

18 Offerecereis tambem com os paes sete 
cordeiros sem defeito, que nao tenhao senao 
hum anno, e hum novilho da manada, e dous 
cameiros, que serao offereeidos em holo- 
causto com as libapoes, como hum sacrificio 
de suavissimo cheiro para o Senhor. 

19 Offerecereis outrosi hum bode pelo 
peccado, e dous cordeiros d’hum anno por 
hostias pacificas. 

20 E depois que o Sacerdote os tiver 
elevado diante do Senhor, serao para elle. 

21 Vos chamareis este dia o dia celeberri¬ 
mo, e santissimo: nao fareis nelle obra servil 
alguma. Esta ordenapao sera observada 
etemamente em toda a paite, onde morardes, 
e em toda a vossa posteridade. 

22 Quando vos porem segardes a seara 
do vosso campo, nao lhe cortareis as canas 
rente do chao, nem enfeixareis as espigas, 
que ficao; mas deixal-las-heis para os po- 
bres, e para os forasteiros. Eu sou o Senhor 
vosso Deos. 

23 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

24 Falla aos filhos d’Israel: No primeiro 
dia do setimo mez celebrareis vos ao som de 
trombetas hum dia, que o seja de descanpo 
para vos servir de recordapao; e elle se 
chamara santo: 

25 Nao fareis nelle obra alguma servil, e 
offerecereis nelle hum holocausto ao Senhor. 

26 Fallou mais o Senhor a Moyses, di¬ 
zendo : 

27 O decimo dia deste setimo mez sera o 
dia das Expiapoes, que sera celeberrimo, e 
se chamara santo. Neste dia affligireis vos 
as vossas almas, e offerecereis hum holocausto 
ao Senhor. 

28 Nao fareis obra servil alguma em todo 
este dia; porque he hum dia de propiciapao, 
para que o Senhor vosso Deos vos seja 
favoravel. 

29 Todo o homem, que se nao tiver affli- 
gido neste dia, perecera do meio do seu povo : 

30 E eu tambem exterminarei do seu povo 
aquelle, que neste dia fizer qualquer obra. 

31 Nao fareis pois nelle obra alguma: 
esta ordenapao sera etemamente observada 
em toda a vossa posteridade, e em todos os 
lugares, em que assistirdes. 

32 Este dia he hum dia de profundo, e 
total descanpo; e vos affligireis as vossas 
almas no dia nove do mez. Celebrareis as 
vossas Festas d’huma tarde ate a outra. 

33 Fallou mais o Senhor a Moyses, di¬ 
zendo : 

34 Falla aos filhos d’lsrael: Des do dia 
quinze deste setimo mez se celebrara a Festa 
dos Tabernaculos em honra do Senhor por 
sete dias. 

35 O primeiro dia sera o mais celebre, 
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€ o raais santo : nao fareis nelle obra alguma 
servil. 

36 E por sete dias offerecereis ao Senhor 
holocaustos. O dia oitavo sera tarabem cele- 
berrimo, e santissimo, e nelle offerecereis vos 
ao Senhor hum holocausto : porque he dia 
d’huma solemne Assemblea: neste dia nao 
fareis obra servil alguma. 

37 Estas sao as Festas do Senhor, que 
vos chamareis celeberrimas, e santissimas; e 
nellas offerecereis ao Senhor obla^oes, holo¬ 
caustos, e libacoes, conforme o que esta or- 
denado para cada dia : 

38 Afore os sacrifices dos outros Sabba- 
dos do Senhor, e as offertas, que vos lhe 
fizerdes, ou seja em cumprimento d’algum 
voto, ou por boa vontade que tivesseis. 

39 Assim, des do dia quinze do setimo 
mez, quando vos tiverdes recolhido todos os 
frutos das vossas terras, celebrareis vos huma 
Festa em honra do Senhor por sete dias. O 
primeiro dia, e o oitavo serao dias de sab- 
bado, isto he, de descanfo. 

40 No primeiro dia tomareis vos dos ra¬ 
in os mais fermosos das arvores, dos ramos 
de palmeiras, e dos ramos das arvores mais 
fechadas, e dos salgueiros de junto das tor- 
rentes; e vos alegrareis diante do Senhor 
vosso Deos: 

41 E celebrareis cada anno por sete dias 
a sua Solemnidade. Esta Lei sera eterna- 
mente observada por todos os vossos vin- 
douros. Celebrareis esta Festa ao setimo mez, 

42 E habitareis debaixo da sombra dos 
ramos das arvores sete dias. Todo o homem 
da gera^ao d’lsrael ficara debaixo de tendas : 

43 Para que os vossos descendentes saibao, 
que eu fiz habitar os filhos d’Israel debaixo 
de tendas, quando os tirava do Egypto. Eu 
sou o Senhor vosso Deos. 

44 Declarou pois Moyses aos filhos d’Is¬ 
rael todas estas cousas, tocantes as Solemni- 
dades do Senhor. 

CAPITULO XXIV. 
Lets pela conservagdo das alampadas, e dos 

paes da proposigdto. Blasjemador apedre- 
jado. Pena contra os blasfemadores, e os 
homicidus. Leis de talidio. 

‘C’ALLOU mais o Senhor a Moyses, 
disse: 

e lhe 

2 Ordena aos filhos d’Israel, que te tra- 
gao azeite d’oliveiras bem puro, e bem 
claro, para terem sempre as alampadas con- 
certadas, 

3 Fora do veo do testemunho no Taber- 
naculo do ajuste. Aarao as dispora diante 
do Senhor des da tarde ate pela manha; ce- 
remonia, que se observara por huin culto 
perpetuo em toda a vossa posteridade. 

4 Estas alampadas pbr-se-hao sempre em 
sima do Candieiro d’ouro purissimo diante 
do Senhor. 

5 Tomaras tambem farinha pura, e fares 

cozer della doze paes, cada hum dos quaes 
tera duas dizimas de farinha : 

6 E tu os exporas sobre a purissima Me¬ 
sa diante do Senhor, seis d’huma parte, e 
seis da outra : 

7 Poras sobrelles hum incenso bem trans- 
parente, para que este pao seja hum monu- 
mento d’offerta feita ao Senhor. 

8 Estes paes mudar-se-hao para se pb- 
rem outros diante do Senhor cada Sabbado, 
depois que forem recebidos das maos dos 
filhos d’Israel por hum pacto eterno : 

9 E elles perlencerao a Aarao, e a seus 
filhos, para os comerem no lugar santo: 
porque isto he huma cousa santissima que 
lhes pertence dos sacrificios do Senhor por 
hum direito perpetuo. 

10 Entretanto aconteceo que o filho 
d’huma mulher Israelita, que ella tivera 
d’hum Egyptano entre os filhos d’Israel, bu- 
lhou no campo com hum Israelita: 

11 E como tivesse blasfemado o Nome 
do Senhor, e o tivesse amaldicoado, leva- 
rao-no a Moyses. Sua mai chamava-se 
Salumith, e era filha de Dabri, da Tribu de 
Dan. 

12 Pozerao-no em prisao, ate saberem o 
que o Senhor dispunha. 

13 Entao fallou o Senhor a Moyses, e 
lhe disse: 

14 Manda deitar fora do arraial esse blas- 
femador: e todos os que o ouvirao, ponhao 
as suas maos sobre a cabe^a delle, o todo o 
povo lhe atire as pedradas. 

15 Diras tambem aos filhos d’Israel: 
O homem, que amaldifoar o seu Deos, 
levara a pena do seu peccado : 

16 E o que blasfemar o Nome do Se¬ 
nhor, morra de morte. Todo o povo o ape- 
drejara, ou elle seja cidadao, ou seja foras- 
teiro. Aquelle, que blasfemar o nome do 
Senhor, morra de morte. 

17 O que ferir, e matar hum homem, 
morra de morte. 

18 O que ferir huma besta, dara outra 
em seu lugar, isto he, besta por besta. 

19 0 que ferir a qualquer dos seus com- 
patriotas, far-se-lhe-ha a elle, como elle fez 
ao outro. 

20 Recebera quebradura por quebradura, 
e perdera olho por olho, dente por dente. 
Qual for o mal, que elle tiver feito, tal sera 
elle constrangido a soffrer. 

210 que matar huma besta caseira, dara 
por ella outra. O que matar hum homem, 
sera punido de morte. 

22 Fafa-se entre vos justipaigualmente, ou 
o que delinquio seja forasteiro, ou seja com- 
patriota: porque eu sou o Senhor vosso Deos. 

23 Tendo Moyses declared o estas cousas 
aos filhos d’lsreel, fizerao elles sahir do cam¬ 
po o que tinha blasfemado, e o apedrejarao. 
E fizerao os filhos d’lsrael o que o Senhor 
havia ordenado a Moyses. 
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CAPITULO XXV. 
Lets sobre o descango do setimo anno, e o ju¬ 

bileo do quinquagesimo. Leis contra a 
usura. Ordenagoes a favor dos escravos 
Hebreos. 

"U'ALLOU outrosi o Senhor a Moyses no 
monte Sinai, dizendo : 

2 Falla aos tilhos d’Israel, e dize-lhes : 
Quando vos tiverdes entrado na terra, que 
eu tenho de vos dar, observareis o Sabbado 
do Senhor. 

3 Semeareis os vossos campos seis annos 
a fio, e seis annos podareis as vossas vinhas, 
e recolhereis os seus frutos. 

4 O anno setimo porem sera o Sabbado 
da terra, consagrado a honra do descanco 
do Senhor. Nao semeareis os vossos cam¬ 
pos, nem podareis as vossas vinhas. 

5 Nao segareis o que a terra produzir 
espontaneamente, nem colhereis os cachos 
da vinha, cujas primicias costumaveis offe- 
recer, como quern a quer vindimar: porque 
este he o anno do descanpo da terra: 

6 Mas tudo o que entao nascer de si mes- 
mo, sera para vos sustentar a vos, ao vosso 
escravo, e a vossa escrava, ao jomaleiro, que 
trabalha para vos, e ao forasteiro, que mora 
entre vos : 

7 Outrosi servira para sustentar as vossas 
bestas de casa, e os vossos rebanhos. 

8 Contareis tambem sete semanas d 'annos, 
isto he, sete vezes sete, que fazem ao todo 
quarenta e nove annos : 

9 E ao dia decimo do setimo mez, que 
he o tempo da Festa das Expiapoes, fareis 
soar huma bosina em toda a vossa terra. 

10 Santificareis o anno quinquagesimo, e 
publicareis liberdade para todos os habitan- 
tes da vossa terra: porque este he o anno 
do jubileo. Todo o homem tornara a entrar 
de posse do que antes era seu, e cada hum 
tornara para a sua primeira familia : 

11 Porque este he o anno do jubileo, o 
anno quinquagesimo. Nao semeareis nada 
nelle; nem tambem segareis o que a terra 
tiver produzido de si mesma ; nem colhereis 
as primicias da vossa vinha, 

12 Por causa de santificardes o jubileo : 
mas comereis as primeiras cousas, que 
achardes. 

13 No anno do jubileo tornarao a entrar 
todos na posse dos bens, que antes tinhao. 

14 Quando tu venderes qualquer cousa 
a algum dos teus concidadaos, ou lhe com- 
prares a elle qualquer cousa, nao entristepas 
a teu irmao ; mas comprar-lhe-has a pro- 
porcao dos annos, que se tiverem passado 
depois do jubileo; 

15 E elle te vendera a proporpao do que 
a cousa pode render, deitadas assim as 
contas: 

16 Quantos mais annos restarem d’hum 
jubileo ate oulro jubileo, tanto mais subira 
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o valor da cousa; e quanto menos restar de 
tempo ate o jubileo, tanto a cousa se ven¬ 
dera mais barata. Porque o que se te ven- 
de, he o tempo de gozar dos frutos. 

17 Nao afflijais huns homens, que for- 
mao comvosco huma mesma Tribu; mas 
cada hum tema o seu Deos, porque eu sou 
o Senhor vosso Deos. 

18 Executai os meus preceitos, guardai 
as minhas ordenapoes, e cumpri-as, para que 
possais habitar na terra sem medo nenhum ; 

19 E para que a terra vos produza os seus 
frutos, de que possais comer, e fartar-vos, 
sem temerdes violencia de ninguem. 

20 Se vos disserdes: Que comeremos 
nos no setimo anno, se nos nao semeamos, 
nem recolhemos os frutos das nossas terras ? 

21 Eu lanparei a minha benpao sobre vos 
no anno sexto, e ella produzira tanto de fru¬ 
tos, quanto em tres annos : 

22 Porque vos semeareis no oitavo anno, 
e comereis os vossos antigos frutos ate o 
anno de nove. Vos vos sustentareis dos ve- 
lhos ate virem os novos. 

23 A terra tambem se nao vendera para 
sempre : porque ella he minha, e vos sois co¬ 
mo huns estrangeiros, a quem eu a arrendo. 

24 Por tanto todos os fundos, que vos 
possuirdes, se venderao sempre debaixo da 
condipao do resgate. 

25 Se teu irmao, achando-se pobre, ven¬ 
der huma pequena fazenda, que possue; o 
parente mais proximo podera, se quizer, re- 
mir o que elle tinha vendido ao outro. 

26 No caso que elle nao tenha parentes 
proximos, e que possa achar com que res- 
gatar a sua fazenda; 

27 Avaliar-se-hao os frutos des do tempo, 
que se fez a venda; a fim de que dando ao 
comprador o que ha de mais, recupere o 
primeiro dono a sua fazenda. 

28 Se elle nao achou com que pagar o 
prepo da sua fazenda, ficara aquelle, que a 
comprou, possuindo-a ate o anno do jubileo. 
Porque neste anno toda a cousa vendida 
tornara para o seu primeiro dono, e antigo 
possuidor. 

29 Aquelle, que tiver vendido huma casa 
dentro dos muros da Cidade, tera poder de 
a remir dentro d’hum anno. 

30 Se a nao remio dentro deste tempo, 
e deixou passar a roda do anno, possuil-la- 
hao para sempre o comprador, e seus descen- 
dentes, sem que ella possa ser remida nem 
ainda no jubileo. 

31 Se esta casa for numa Villa, que nao 
tem muros, sera vendida conforme o costume 
dos campos. E se ella nao for remida antes, 
tornara no anno do jubileo a ser do proprie- 
tario. 

32 As casas dos Levitas, que sao nas Ci- 
dades, podem sempre resgatar-se. 

33 Se nao se resgatarao, tornarao para 
os proprietaries no anno do jubileo: porque 
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as casas, que os Levitas tem nas Cidades, 
sao a heranpa, que elles possuem entre os 
filhos d’Israel. 

34 Mas os seus arrabaldes nao serao ven- 
didos, por serem huns bens, que elles pos¬ 
suem para sempre. 

35 Se teu irmao se aehar muito pobre, e 
nao puder ja trabalhar de maos ; e se tu o 
receberes como hum estrangeiro, que veio de 
fora, e elle viver comtigo; 

36 Nao recebas usura delle, nem o exe¬ 
cutes por mais do que o que tu the deste. 
Teme a teu Deos, para que teu irmao possa 
viver em tua casa. 

37 Nao lhe daras o teu dinheiro a usura, 
nem exigiras delle mais grao, do que o que 
tu lhe houveres dado. 

38 Eu sou o Senhor vosso Deos, que vos 
tirei do Egypto, para vos dar a terra de Ca¬ 
naan, e para ser vosso Deos. 

39 Se a pobreza reduzio teu irmao a se te 
vender, nao o opprimas, tratando-o como 
escravo: 

40 Mas tratal-Io-has como hum jornalei- 
ro, e hum inquilino. Elle trabalhara em 
tua casa ate o anno do jubileo; 

41 E ao depois sahira com seus 'filhos, 
e tornara a ir para a sua parentela, e para a 
heranpa de seus pais. 

42 Porque elles sao meus servos: e eu 
he que os tirei do Egypto. Assim nao se 
vendao, como os outros escravos. 

43 Nao afflijas pois a teu irmao com o 
teu poder; mas teme a teu Deos. 

44 Os escravos, e escravas, que tiver- 
des, sejao das nacoes, que estao a roda de 
vos. 

45 Tereis tambem por escravos os estran- 
geiros, que vierao viver comvosco, ou os 
que nascerao delies no vosso paiz: 

46 Vos os deixareis a vossa posteridade 
por hum direito hereditario, e vos sereis os 
seus donos para sempre : mas nao opprimais 
pelo vosso poder os filhos d’Israel, que sao 
vossos irmaos. 

47 Se hum estrangeiro, que veio d’outra 
parte, enriqueceo em vossa casa por meio 
do seu trabalho; e se hum de vossos irmaos 
por se achar muito pobre, se vendeo a elle, 
ou a algum da sua familia; 

48 Podera o tal remir-se depois da venda. 
Aquelle de seus parentes chegados, que o 
quizer remir, podera fazello ; 

49 O tio, o primo, e o cjue tiver com elle 
alguma razao de consanguinidade, ou d’affi- 
nidade. Se elle*mesmo se pode remir a si, 
fapa-o, 

50 Contando o numero dos annos, que 
faltao, des do tempo, que foi vendido, ate o 
anno do jubileo; e abatendo do prepo, por 
que seu senhor o comprou, o que se pode 
dever a elle escravo pelo tempo, que o ser- 
vio ; e avaliando os seus jornaes, como os de 
hum mercenario. 

51 Se restao muitos annos ate o jubileo, 
pagara tambem mais dinheiro. 

52 Se restao poucos, fara contas com o 
senhor, conforme o numero dos annos, que 
restarem, e dar-lhe-ha o dinheiro a proporcao 
do numero dos annos, 

53 Abatendo do prepo o que se lhe dever 
pelo tempo que servio. Seu senhor o nao 
trate com dureza, e violencia a vossa vista. 

54 Se elle nao pode remir-se deste modo, 
sahira livre no anno do jubileo com seus 
filhos. 

55 Porque os filhos d’Israel sao meus 
servos, que eu tirei do Egypto. 

CAPITULO XXVI. 
Bens, de que o Senhor enchera o seu povo, 

se lhe for fiel. Males, com que o afjiigird, 
se lhe for inf el. 

U sou o Senhor vosso Deos. Nao fareis 
para vos idolo algum, nem imagem es- 

culturada: nao levantareis na vossa terra 
columnas, nem pedra alguma insigne, para 
a adorardes. Porque eu sou o Senhor vosso 
Deos; 

2 Guardai os meus Sabbados, e tremei 
diante do meu Santuario. Eu sou o Senhor. 

3 Se vos andardes conforme os meus pre- 
ceitos, se guardardes, e praticardes os meus 
mandamentos, eu vos darei as chuvas a seus 
tempos: 

4 A terra produzira o seu grao, e as 
arvores darao os seus pomos. 

5 Ainda bem nao tereis feito a debulha 
da messe, quando vos apressara a vindima ; 
e ainda bem nao estara feita a vindima, 
quando vos apressara o tempo das semen- 
teiras : vos comereis o vosso pao em fartura, 
e habitareis na vossa terra sem temor algum. 

6 Eu darei paz dentro dos vossos limites: 
vos dormireis descanpados, sem haver quern 
vos inquiete. Eu alongarei de vos as 
alimarias nocivas, e nao passara espada 
pelas vossas terras. 

7 Vos perseguireis os vossos inimigos, e 
elles cahirao diante de vos. 

8 Sinco dos vossos perseguirao hum cento 
dos estranhos, e cem dos vossos perseguirao 
dez mil defies : os vossos inimigos cahirao 
debaixo da espada a vista dos vossos olhos. 

9 Eu olharei para vos, e vos farei crescer: 
vos vos multiplicareis, e eu ratificarei o meu 
pacto comvosco. 

10 Vos comereis os frutos da terra, que de 
muito tempo tinheis guardados; e botareis 
fora os velhos, pela grande abundancia dos 
novos. 

11 Eu estabelecerei a minha rnorada no 
meio de vos, e nao vos rejeitarei. 

12 Eu andarei entre vos, e serei o vosso 
Deos, e vos sereis o meu povo. 

13 Eu sou o Senhor vosso Deos, que vos 
tirei da terra dos Egypcios, para que vos os 
nao servisseis; e eu o que esmigalhei as 
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cadeias, que vos traziao encurvado o pesco- 
po, para vos fazer andar com a cabepa 
erguida. 

14 Porem se vos me nao ouvirdes, e nao 
executardes todos os meus mandamentos : 

15 Se vos vos dedignardes d’observar as 
minhas Leis, e desprezardes as minhas or- 
dena^oes, de sorte que nao fayais o que por 
mim vos foi prescripto, e torneis irrito o meu 
paeto: 

16 Eis-aqui de que maneira me haverei 
eu tambem comvosco : Castigarvos-hei bem 
de pressa com a indigencia, e com hum 
ardor, que vos seque os olhos, e vos con- 
suma. Em vao semeareis o vosso grao, 
porque elle sera destruido por vossos inimigos. 

17 Eu porei sobre vos o olho da minha 
ira: vos cahireis diante dos vossos inimigos, 
vivereis sujeitos aos que vos aborrecem, e 
fugireis sem ninguem vos perseguir. 

18 Se ainda depois disto me nao obede- 
cerdes, eu vos castigarei sete vezes mais, 
por causa dos vossos peccados : 

19 Quebrarei a dureza da vossa soberba: 
e farei que o Ceo seja para vos de ferro, e a 
terra de bronze. 

20 Todos os vossos trabalhos serao balda- 
dos: a terra nao produzira os seus frutos; 
nem as arvores darao os seus pomos. 

21 Se ainda assim vos oppozerdes a mim, 
e nao quizerdes ouvir-me, eu multiplicarei 
sete vezes mais as vossas pragas, por causa 
dos vossos peccados: 

22 Mandarei contra vos as feras do campo, 
que vos consumao a vos, e aos vossos gados; 
que vos reduzao a hum pequeno numero, 
e que tornem os vossos caminhos huns 
desertos. 

23 Se vos ainda depois disto nao quizerdes 
tomar o ensino, mas continuardes a andar 
contra mim; 

24 Tambem eu andarei contra vos, e vos 
ferirei sete vezes mais, por causa dos vossos 
peccados. 

25 Eu farei vir sobre vos a espada, que 
vos castigara, como violadores do meu pacto. 
E quando vos vos refugiardes nas Cidades, 
mandarei eu que a peste se ponha no meio 
de vos, e vos sereis entregues nas maos de 
vossos inimigos, 

26 Depois d’eu ter quebrado o vosso 
cajado, que he o pao: em forma que dei 

mulheres cozao o pao num so forno, e o 
distribuao por peso, e vos comendo-o nao 
fiqueis satisfeitos. 

27 Se ate depois disto ainda me nao 
ouvirdes, mas ateimardes a andar contra 
mim; 

28 Tambem eu andarei contra vos. Eu 
opporei o meu furor ao vosso, e eu vos cas¬ 
tigarei com sete novas pragas, por causa dos 
vossos peccados, 

29 Ate o ponto de vos reduzir a comer a 
came de vossos filhos, e de vossas filhas. 
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30 Eudestruirei os vossos Altos, e desfarel 
as vossas estatuas. Vos cahireis entre as 
ruinas dos vossos idolos, e a minha alma vos 
tera em tal abomina^ao, 

31 Que eu converterei as vossas Cidades 
em ermos: farei dos vossos Santuarios huns 
desertos, e nao tornarei a receber mais de 
vos o suavissimo cheiro. 

32 Eu assolarei o vosso paiz : reduzil-lo- 
hei a ser o espanto dos vossos mesmos 
inimigos, quando estes se fizerem senhores 
delle, e o habitarem. 

33 Eu vos espalharei pelas napoes, e des- 
embainharei a espada atras de vos: o vosso 
paiz ficara deserto, e as vossas Cidades serao 
demolidas. 

34 Entao agradarao a terra os dias do 
seu descanjo, por todo o tempo que ella 
estiver deserta. 

35 Quando vos estiverdes numa terra 
inimiga, ella descan^ara, e ella achara o seu 
repouso, estando so, e desamparada; pois 
que ella o nao achou nos vossos dias de 
Sabbado, quando vos a habitaveis. 

36 Quanto aos que d’entre vos restarem, 
eu ferirei os seus corayoes de pavor no meio 
de seus inimigos: o mido d’huma folha, 
que voa, os fara tremer: elles fugirao, como 
se vissem huma espada; e elles cahirao sem 
ninguem os perseguir: 

37 Cahirao cada hum delles em sima de 
seus irmaos, como se fugissem da. batalha. 
Nenhum de vos podera resistir a vossos 
inimigos. 

38 Vos perecereis no meio das nacoes, e 
morrereis numa terra inimiga. 

39 Se d’entre estes ficarem ainda alguns, 
elles se mirrarao entre as suas iniquidades na 
terra de seus inimigos ; e elles serao op- 
primidos d’afflicfoes, por causa dos peccados 
de seus pais, e dos seus: 

40 Ate que confessem as suas iniquidades, 
e as de seus maiores, pelas quaes violarao 
as minhas ordenajoes, e andarao contra mim. 

41 Eu pois tambem andarei contra elles, e 
os farei ir para huma terra inimiga, ate que 
a sua alma incircumcidada se envergonhe. 
Entao he que elles orarao pelas suas impie- 
dades. 

42 E eu me lembrarei do concerto, que 
fiz com Jacob, Isaac, e Abrahao. Eu me 
lembrarei tambem da terra, 

43 Que sendo deixada por elles, tera com- 
placencia com os dias de sabbado, levando 
gostosa achar-se so, e desamparada por causa 
delles. Elles porem rogarao pelos seus 
peccados, por terem rejeitado as minhas 
ordenafoes, e desprezado as minhas Leis. 

44 Assim ainda quando elles estavao 
numa terra inimiga, eu os nao rejeitei de 
todo, nem os desprezei de sorte, que os 
deixasse perecer inteiramente, e tornasse 
vao o pacto, que com elles tinha feito. 
Porque eu sou o Senhor seu Deos, 
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45 E eu me lembrarci deste antigo pacto, 
que Hz com elles, quando os tirei do Egypto 
& vista das nafoes, para eu ser o seu Deos. 
Estas sao as ordenafoes, preceitos, e Leis, 
que o Senhor deo por Moyses sobre o monte 
Sinai, entre elle, e os filhos d’Israel. 

CAPITULO XXVII. 
Leis sobre os votos, e sobre os dizimos. 

Tj’ALLOU mais o Senhor a Moyses, di- 
zendo : 

2 Falla aos filhos d’Israel, e dize-lhes : O 
homem, que tiver feito voto, e que tiver 
promettido a Deos consagrar-lhe a sua vida, 
pagara hum certo preyo, segundo a estima- 
jao seguinte: 

3 Se for macho, des dos vinte annos ate os 
sessenta, dara sincoenta siclos de prata, se¬ 
gundo o peso do Santuario : 

4 Se for mulher, dara trinta. 
5 De3 dos sinco annos ate os vinte, o 

homem dara vinte siclos: a mulher dez. 
6 D’hum mez ate sinco annos, dar-se-hao 

sinco siclos pelo macho, e tres pela femea. 
7 O que tiver sessenta annos, e dahi para 

sima, sendo homem, dara quinze siclos, 
sendo mulher, dez. 

8 Se for hum pobre, que nao possa pagar 
o prefo do seu voto, segundo a avalia^ao, 
appresentar-se-ha diante do Sacerdote, que 
o julgara; e elle dara tan to, quanto o Sacer¬ 
dote vir que elle pode pagar. 

9 Se algum votou dar ao Senhor hum 
animal, que possa ser immolado, esse animal 
sera santo, 

10 E nao podera ser trocado; isto he, 
nao se podera dar nem hum melhor por 
outro mao, nem hum peior por outro bom. 
Se quem o votou fez troca delle, tanto o 
trocado, como o substituido em seu lugar, 
sera consagrado ao Senhor. 

11 Se algum votou dar ao Senhor hum 
animal immundo, que nao pode immolar-se- 
lhe, sera elle trazido ao Sacerdote, 

12 O qual julgara se elle he bom, ou 
mao, e determinant o preco. 

13 Se aquelle, que offereceo o animal, 
quizer pagar o seu prefo, ajuntara por sima 
da avalia^ao huma quinta parte. 

14 Se hum homem votou dar, econsagrar 
ao Senhor a sua casa, o Sacerdote vera se 
ella he boa, ou ma, e ella sera vendida pelo 
preco, que elle lhe tiver posto : 

15 Se o que fez o voto quizer remil-la, 
data a quinta parte sobre a avaliajao, e 
ficara com a casa. 

16 Se elle votou dar, e consagrar ao Se¬ 
nhor hum campo, que possue; assinar-se- 
lhe-ha o pre90 h propo^ao da semeadura, 
que elle pode levar. Se elle leva trinta 
alqueires de cevada, sera vendido por sin¬ 
coenta siclos de prata. 

17 Se hum homem fez voto de dar o seu 
campo logo des do principio do anno do 

jubileo, sera elle avaliado em tanto, quanto 
pode valer. 

18 Se elle fez ovoto algum tempo depois, 
o Sacerdote contara o dinheiro, segundo o 
numero dos annos, que restao ate o jubileo; 
e por aqui regulara o abatimento do pre^o. 

19 Se aquelle, que tinhavotado dar o seu 
campo, quizer remil-lo, ajuntara huma quinta 
parte sobre a avaliafao, que se tiver feito, e 
possuil-lo-ha de novo. 

20 Se o nao quizer remir, e o campo foi 
vendido a outro, nao podera quem o votou 
tornar a remil-lo: 

21 Porque, quando chegar o anno do 
jubileo, sera elle consagrado ao Senhor; e 
porque huma fazenda consagrada ao Senhor 
pertence aos Sacerdotes. 

22 Se o campo, que foi consagrado ao 
Senhor, foi comprado, e quem o deo nao o 
houve por heran^a de seus maiores; 

23 O Sacerdote fixara o preco, contando 
os annos, que restao at£ o jubileo ; e aquelle, 
que tinha feito voto delle, dara este preco ao 
Senhor. 

24 Mas no anno do jubileo tornara o 
campo para o seu antigo dono, que o tinha 
vendido, e que o tinha possuido como huma 
fazenda propria. 

25 Toda a avaliafao sera feita pelo peso 
do Santuario. O siclo tem vinte obolos. 

26 Ninguem podera consagrar, nem votar 
os primogenitos, porque estes pertencem ao 
Senhor: quer elles sejao bois, quer sejao 
ovelhas, elles sao do Senhor. 

27 Se o animal he immundo, aquelle, que 
o offereceo, o remira, segundo a tua avalia- 
£ao, e dara em sima a quinta parte do prefo. 
Se elle o nao quer remir, sera vendido a 
outro pelo preyo, em que tu o tiveres avaliado. 

28 Tudo o que he consagrado ao Senhor, 
ou seja homem, ou animal, ou campo, nao 
se vendera, nem se podera remir. Tudo o 
que huma vez foi consagrado ao Senhor, sera 
d’huma santidade inviolavel. 

29 Tudo o que foi offerecido por algum 
homem, e consagrado ao Senhor, nao se 
remira, mas sera necessario que morra. 

30 Todos os dizimos da terra, ou sejao 
de grao, ou de ffutas das arvores, sao do 
Senhor, e a elle se consagrao. 

31 Mas se algum quizer remir os seus 
dizimos, dara huma quinta parte por sima 
do preyo, em que elles forao avaliados. 

32 Todos os dizimos de bois, ovelhas, e 
cabras, e de tudo o que passa por baixo do 
cajadodo pastor, serao offerecidos ao Senhor. 

33 Nao se escolhera nem o bom, nem o 
mao, nem hum se trocara por outro. Se 
alguem o trocar, tanto o trocado, como o 
substituido sera consagrado ao Senhor, e 
nao podera remir-se. 

34 Estes sao os preceitos, que o Senhor 
deo a Moyses para os filhos d’lsrael no 
monte Sinai. 
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NUMEROS, 

EM HEBRA ICO YAGEDABBER. 

CAPITULO I. 
Conta dos Israelitas, que erdo capnzes de 

pegar em armas. 

jVT O segundo anno depois da sahida dos 
’ filhos d’Israel do Egypto, no primeiro 

dia do segundo mez, fallou o Senhor a Moy¬ 
ses no deserto de Sinai, no Tabernaculo do 
concerto, e lhe disse: 

2 Tomai a rol todo o corpo dos filhos 
d’Israel, por familias, por casas, e por ca- 
beyas, contando todos os machos, 

3 Des de vinte annos, e para sima, e to- 
dos os homens fortes d’Israel: vos os con- 
tareis pelas suas turmas tu, e Aarao. 

4 E serao comvosco aquelles, que sao os 
Principes das suas Tribus, e das suas casas, 

5 Cujos nomes sao estes : Da Tribu de 
Ruben, Elisur filho de Sedeur. 

6 Da Tribu de Simeao, Salamiel filho de 
Surisaddai. 

7 Da Tribu de Juda, Nahasson filho d’A- 
minadab. 

8 Da Tribu d’lssacar, Nathanael filho de 
Suar. 

9 Da Tribu de Zabulon, Eliab filho 
d’Helon. 

10 E entre os filhos de Jose, da Tribu 
d’Efraim, Elisama filho d’Ammiud: da Tribu 
de Manasses, Gamaliel filho de Fadassur. 

11 Da Tribu de Benjamim, Abidan filho 
de Gedeao. 

12 Da Tribu de Dan, Ahiezer filho d’Am- 
misaddai. 

13 Da Tribu d’Aser, Fegiel filho d’Ochran. 
14 Da Tribu de Gad, Eliasaf filho de 

Duel. 
15 Da Tribu de Neftali, Ahira filho d’Enan. 
16 Estes erao os mais illustres Principes 

de todo o povo, dividido em Tribus, e em 
familias, e os Chefes do Exercito d’lsrael. 

17 Moyses, e Aarao tendo pegado nelles 
com toda a multidao do povo, 

18 Os ajuntarao no primeiro dia do se¬ 
gundo mez, e fizerao resenha delies por pa- 
rentelas, por casas, e por familias, contando 
cada pessoa, e tomando o nome de cada 
hum, de vinte annos, e dahi para sima, 

19 Conforme o Senhor tinha ordenado a 
Moyses. Fez-se a resenha no deserto de 
Sinai. 

20 Da Tribu de Ruben, filho primogenito 
d’Israel, tendo sido contados pelas suas pa- 
rentelas, familias, e casas, cada hum pelo seu 
nome, todos os machos, des de vinte annos, 
e dahi para sima, que podiao ir a guerra; 

21 Acharao-se quarenta e seis mil e qui- 
nhentos. 

22 Dos filhos de Simeao, contados pelas 
suas parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelo seu nome, todos os machos de vinte 
annos, e para sima, que podiao ir a guerra; 

23 Acharao-se sincoenta e nove mil e tre- 
zentos. 

24 Dos filhos de Gad, contados pelas suas 
parentelas, familias, e casas, cada hum pelo 
seu nome, todos os que tinhao vinte annos, 
e para sima, e que podiao ir a guerra; 

25 Acharao-se quarenta e sinco mil e 
seiscentos e sincoenta. 

26 Dos filhos de Juda, contados pelas 
suas parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelo seu nome, todos os que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir a guerra; 

27 Acharab-se setenta e quatro mil e 
seiscentos. 

28 Dos filhos d’lssacar, contados pelas 
suas parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelo seu nome, todos os que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir a guerra; 

29 Acharao-se sincoenta e quatro mil e 
quatrocentos. 

30 Dos filhos de Zabulon, contados pelas 
suas parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelo seu nome, todos os que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir a guerra; 

31 Acharao-se sincoenta e sete mil e 
quatrocentos. 

32 Dos filhos de Jose, contados pelas 
suas parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelo seu nome, todos os filhos d’Efraim, que 
tinhao vinte annos, e para sima, e que po¬ 
diao ir a guerra; 

33 Acharao-se quarenta mil e quinhentos. 
34 Dos filhos de Manasses, contados pe¬ 

las suas parentelas, familias, e casas, cada 
hum pelo seu nome, todos os que tinhao 
vinte annos, e para sima, e que podiao ir a 
guerra; 

35 Acharao-se trinta e dous mil e du- 
zentos. 

36 Dos filhos de Benjamin, contados pelas 
110 



NUMEROS II. 

suas parentelas, familias, e casas, cad a hum 
pelo seu nome, todos os que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir a guerra; 

37 Acharao-se trinta e sinco mil e quatro 
centos. 

38 Dos filhos de Dan, contados pelas 
suas parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelo seu nome, todos os que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir a guerra; 

39 Acharao-se sessenta e dous mil e se- 
tecentos. 

40 Dos filhos d’Aser, contados pelas suas 
parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelos seus nomes, todos os que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir k guerra; 

41 Acharao-se quarenta e hum mil e qui- 
nhentos. 

42 Dos filhos de Neftali, contados pelas 
suas parentelas, familias, e casas, cada hum 
pelo seu nome, todos os que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir a guerra; 

43 Acharao-se sincoenta e tres mil e qua- 
trocentos. 

44 Esta he a resenha, que fizerao Moyses, 
Aarao, e os doze Principes d’Israel, sendo 
cada hum contado pelas suas casas, e pelas 
suas familias. 

45 E feita a contra por casas, e por fami¬ 
lias, dos filhos d’Israel, que tinhao vinte 
annos, e para sima, e que podiao ir a guerra ; 

46 Acharao-se seiscentos e tres mil e qui- 
nhentos e sincoenta homens. 

47 Pelo que toca aos Levitas, elles nao 
forao contados com os outros, segundo as 
familias da sua Tribu. 

48 Porque o Senhor fallou a Moyses, di- 
zendo: 

49 Nao contes a Tribu de Levi, nem 
apontes os seus nomes com os dos filhos 
d’lsrael. 

50 Mas incumbe-os de curarem do Ta- 
bernaculo do testemunho, de todos os seus 
vasos, e de tudo o que pertence as ceremo- 
nias. Elies levarao o Tabernaculo, e tudo 
o que for do seu uso: empregar-se-hao no 
ministerio, e acampar-se-hao ao redor do 
Tabernaculo. 

51 Quando se houver de partir, serao os 
Levitas os que abaixem o Tabernaculo: 
quando se houver de fazer acampamento, 
elles serao os que o levantem. Se algum 
estranho se chegar para fazer isto, sera morto. 

52 Os filhos d’lsrael acampar-se-hao to¬ 
dos por turmas, cada hum no seu batalhao, 
enas companhias, de que cada hum for 
composto. 

53 Mas os Levitas armarao as suas tendas 
a roda do Tabernaculo, para que nao suc- 
ceda cahir a indignafao sobre a multidao 
dos filhos d’lsrael; e velarao em guarda do 
Tabernaculo do testemunho. 

54 Os filhos d’lsrael pois executarao todas 
as cousas, que o Senhor tinha ordenado a 
Moyses. 

CAPITULO II. 
Or dent, que os Israelitas devem guardar nas 

suas marchas, e nos seus acampamentos. 

TjbALLOU mais o Senhor a Moyses, e a 
Aarao, dizendo : 

2 Os filhos d’lsrael acampar-se-hao ao 
redor do Tabernaculo do testemunho, divi- 
didos em turmas, cada huma debaixo das 
insignias, e dos estandartes das suas familias, 
e das suas casas. 

3 Juda armara as suas tendas ao Oriente, 
dividida toda a Tribu em turmas : Nahasson, 
filhod’Aminadab, serao Principe destaTribu. 

4 O numero dos combatentes de Juda 
sao setenta e quatro mil e seiscentos. 

5 A Tribu d’lssacar acampar-se-ha ao pe 
de Juda: o seu Principe he Nathanael, filho 
de Suar: 

6 E o numero dos seus combatentes sao 
sincoenta e quatro mil e quatrocentos. 

7 Da Tribu de Zabulon he Principe 
Eliab, filho d’Helon: 

8 E todo o corpo dos combatentes desta 
Tribu sao sincoenta e sete mil e quatrocentos. 

9 E todos os que forao contados como 
pertencentes ao acampamento de Juda, mon- 
tao a cento e oitenta e seis mil e quatrocentos: 
elles serao os primeiros, que marchem, cada 
hum na sua turma. 

10 Os filhos de Ruben acampar-se-hao 
ao Meio dia: Elisur, filho de Sedeur, serao 
seu Principe: 

11 E todo o corpo dos seus combatentes, 
de que se fez a resenha, he de quarenta e 
seis mil e quinhentos. 

12 Os da Tribu de Simeao acampar-se- 
hao ao pe de Ruben: o seu Principe he 
Salamiel, filho de Surisaddai: 

13 E todo o corpo dos seus combatentes, 
de que se fez a resenha, he de sincoenta e 
nove mil e trezentos. 

14 Da Tribu deGad he Principe Eliasaf, 
filho de Duel: 

15 E todo o corpo dos seus combatentes, 
de que se fez a resenha, he de quarenta e 
sinco mil e seiscentos e sincoenta. 

16 Todos os que forao pois contados para 
serem do campo de Ruben, fazem o numero 
de cento e sincoenta e hum mil e qualrocen- 
tos e sincoenta, distinctos por suas turmas: 
estes marcharao em segundo lugar. 

17 0 Tabernaculo do testemunho sera le- 
vado pelo ministerio dos Levitas, que mar¬ 
charao distinctos pelas suas turmas. Do 
modo que o Tabernaculo for levantado, desse 
mesmo sera deposto : e os Levitas marcharao 
cada hum no seu lugar, e na sua fileira. 

18 Ao Occidente acampar-se-hao os filhos 
d’Efraim, cujo Principe he Elisama, filho 
d’Ammiud : 

19 Todo o corpo dos seus combatentes, 
de que se fez a resenha, he de quarenta mil 
e quinhentos. 
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20 Ao pe delles estara a Tribu de Ma¬ 
nassas, cujo Principe he Gamaliel, filho de 
Fadassur: 

21 E todo o corpo dos sens combatentes, 
de que se fez a resenha, he de trinta e dous 
mil e duzentos. 

22 Da Tribu dos filhos de Benjamin he 
Principe Abidan, filho de Gedeao : 

23 E todo o corpo dos seus combatentes, 
de que se fez a resenha, sao trinta e sinco 
mil e quatrocentos. 

24 Todos os que pois forao contados para 
serem do campo d’Efraim, fazem o numero 
de cento e oito mil e cem homens, distinctos 
em suas turmas: estes marcharao em ter- 
ceiro lugar. 

25 Da banda do Norte acampar-se-hao 
os filhos de Dan, cujo Principe he Ahiezer, 
filho d’Ammisaddai: 

26 E todo o corpo dos seus combatentes, 
de que se fez a resenha, he de sessenta e 
dous mil e setecentos. 

27 Ao pe de Dan acampar-se-hao os da 
Tribu d’Aser, cujo Principe he Fegiel, filho 
d’Ochran: 

28 E todo o corpo dos seus combatentes, 
de que se fez a resenha, he de quarenta e 
hum mil e quinhentos. 

29 Da Tribu dos filhos de Neftali he 
Principe Ahira, filho d’Enan: 

30 E todo o corpo dos seus combatentes 
sao sincoenta e tres mil e quatrocentos. 

31 Todos os que forao contados pois no 
campo de Dan, fazem o numero de cento e 
sincoenta e sete mil e seiscentos: e estes 
marcharao em ultimo lugar. 

32 Este he o numero dos filhos d’lsrael, 
divididos em diversas turmas, segundo as 
suas casas, e as suas familias, seiscentos e 
tres mil e quinhentos e sincoenta. 

33 Os Levitas porem nao forao contados 
entre os filhos d’lsrael: porque assim o tinha 
ordenado o Senhor a Moyses. 

34 E os filhos d’lsrael fizerao tudo o que 
o Senhor tinha mandado. Elies se acam- 
parao em diversas turmas, e marcharao se¬ 
gundo a ordem das familias, e das casas de 
seus pais. 

CAPITULO III. 
Escolhe Deos os Levitas para o servigo do 

Tabernaculo. Resenha dos desta Tribu. 

IS-AQUI a posteridade d’Aarao, e de 
Moyses, ao tempo que o Senhor fallou 

a Moyses no monte Sinai. 
2 Eis-aqui, digo, os nomes dos filhos 

d’Aarao: o primogenito era Nadab, e os 
outros Abiu, Eleazar, e Ithamar. 

3 Estes sao os nomes dos filhos d’Aarao, 
que forao Sacerdotes, que receberao a unf ao, 
e cujas maos forao cheias, e consagradas, para 
exercerem as funcpoes do Sacerdocio. 

4 Ora Nadab, e Abiu, como tivessem 
offerecido hum fogo estranho diante do Se- 
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nhor no deserto de ■ Sinai, morrcfao sent 
filhos. Pelo que Eleazar, e Ithamar exer- 
cerao as funcfoes do Sacerdocio em vida de 
seu pai Aarao. 

5 E o Senhor fallou a Moyses, e lhe disse : 
6 Faze chegar a Tribu de Levi, e faze que 

os desta Tribu se ponhao em pe diante do 
Sacerdote Aarao para o servirem ; para esta- 
rem de vGa; 

7 Para observarem tudo o que diz res- 
peito ao culto, que o povo me deve render 
diante do Tabernaculo do testemunho ; 

8 Para terem em guarda os vasos do Ta- 
bemaculo; e para fazerem todo o serviyo, 
que he do seu santo ministerio. 

9 Tu daras os Levitas 
10 A Aarao, e a seus filhos, como hum 

presente, que lhes fazem os filhos d’lsrael. 
Tu porem estabeleceras a Aarao, e a seus 
filhos para as func9oes do Sacerdocio. Todo 
o estranho, que se chegar ao santo minis¬ 
terio, morrera. 

11 Fallou mais o Senhor a Moyses, di- 
zendo: 

12 Eu tomei os Levitas d’entre os filhos 
d’lsrael, em lugar de todos os primogenitos, 
que sao os primeiros que sahem do ventre 
de suas mais d’entre os filhos d’lsrael: por 
isso os Levitas serao meus. 

13 Porque meus sao todos os primoge¬ 
nitos. Des de que eu fieri no Egypto os 
seus primogenitos, consagrei eu para mim 
tudo o que primeiro nasce em Israel, des dos 
homens ate as bestas : todos elles sao meus: 
eu sou o Senhor. 

14 Tomou o Senhor a fallar a Moyses no 
deserto de Sinai, e lhe disse: 

15 Conta os filhos de Levi por todas as 
casas de seus pais, e pelas suas familias. 
Conta todos os machos d’hum mez, e para 
sima. 

16 Fez Moyses a conta, conforme o Se¬ 
nhor lhe ordenara; 

17 E forao achados filhos de Levi por 
seus nomes, Gerson e Caath e Merari. 

18 Filhos de Gerson : Lebni, e Semei. 
19 Filhos de Caath : Amrao, Jesaar, 

Hebron, e Oziel. 
20 Filhos de Merari: Moholi, e Musi. 
21 De Gerson sahirao duas familias: a 

de Lebni, e a de Semei; 
22 D’ambas as quaes, contados todos os 

machos d’hum mez, e para sima, acharao-se 
sete mil e quinhentos. 

23 Estes devem acampar-se detras do 
Tabernaculo ao Occidente, 

24 Tendo por Principe a Eliasaf, filho de 
Lael. 

25 E elles velarao sobre o Tabernaculo 
do concerto, 

26 E serao encarregados de guardar o 
mesmo Tabernaculo, a sua coberta, o veo, 
que se tira diante da porta do Tabernaculo 
do concerto, e as cortinas do Atrio; como 
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tambem o veo, que esta penduradoaentrada 
do Atrio do Tabernaculo, e tudo o que per- 
tence ao ministerio do Altar, as cordas do 
Tabernaculo, e tudo o que nelle tem uso. 

27 De Caath sahirao as familias dos Am- 
ramitas, Jesaaritas, Hebronitas, e Ozielitas. 
Estas sao as familias dos Caathitas, de que 
se fez a resenha pelos seus nomes. 

28 Todos os machos d’hum mez, e dahi 
para sima, fazem o numero d’oito mil e seis- 
centos. Estes estarao velando em guarda do 
Santuario, 

29 E acampar-se-hao ao Meiodia. 
30 O seu Principe sera Elisafan, filho 

d’Oziel. 
31 Elies guardarao a Area, a Mesa, o 

Candieiro, os Altares, e os vasos do Santua¬ 
rio, que servem no santo ministerio, o veo, e 
todas as mais alfaias deste genero. 

3 2 Eleazar porem, filho d’Aarao, e Principe 
dos Principes dos Levitas, sera assima dos 
que velao em guarda do Santuario. 

33 As familias, que vem de Merari, sao 
os Moholitas, e os Musitas, de que se fez a 
resenha pelos seus nomes : 

34 Todos os machos d’hum mez, e dahi 
para sima, fazem o numero de seis mil e 
duzentos. 

35 O seu Principe he Suriel, filho d’Abi- 
haiel. Elies se acamparao ao Norte. 

36 Debaixo da sua guarda estarao as ta- 
boas do Tabernaculo, e os seus varaes; as 
columnas com as suas bases, e tudo o que 
pertence a estas cousas; 

37 As columnas, que cercao o Atrio com 
as suas bases, e os paos com as suas cordas. 

38 Moyses, e Aarao com seus filhos, que 
tem a seu cargo a guarda do Santuario no 
meio dos filhos d’lsrael, acampar-se-hao 
diante do Tabernaculo do concerto: todo o 
estranho, que se chegar, morrera. 

39 Todos os machos d’entre os Levitas, 
d’hum mez, e dahi para sima, de que Moyses, 
e Aarao fizerao a resenha, segundo as suas 
familias, como o Senhor tinha ordenado, 
fizerao o computo de vinte e dous mil. 

40 Disse mais o Senhor a Moyses : Conta 
todos os primogenitos d’entre os machos dos 
filhos d’lsrael, d’hum mez, e dahi para sima, 
e faze-lhes a somma. 

41 Tomaras para mim os Levitas em 
lugar de todos esses primogenitos dos filhos 
d’lsrael. Eu sou o Senhor. E os gados 
dos Levitas serao por todos os primogenitos 
dos gados dos filhos d’lsrael. 

42 Fez Moyses pois a resenha dos primo¬ 
genitos dos filhos d’lsrael, como o Senhor 
lhe ordenara: 

43 E contados pelos seus nomes todos os 
machos, d’hum mez, e dahi para sima, acha- 
rao-se vinte e dous mil e duzentos e setenta 
e tres. 

44 Tornou o Senhor a fallar a Moyses, e 
lhe disse: 

[Port.] 

45 Toma os Levitas pelos primogenitos 
dos filhos d’Israel, e os gados dos Levitas 
pelos seus gados; e os Levitas serao meus. 
Eu sou o Senhor. 

46 E pelo prepo dos duzentos e setenta 
e tres primogenitos dos filhos d’lsrael, que 
passao o numero dos Levitas, 

47 Tomaras tu sinco siclos porcabecado 
peso do Santuario. O siclo tem vinte obolos. 

48 E daras este dinheiro a Aarao, e a seus 
filhos por preyo daquelles, que sao por sima 
do numero dos Levitas. 

49 Tomou pois Moyses o dinheiro dos 
que excediao o numero, e tinhao sido remi- 
dos pelos Levitas, 

50 Pelos primogenitos dos filhos d’lsrael: 
o que fez a somma de mil e trezentos e ses- 
senta e sinco siclos do peso do Santuario, 

51 E deo-o a Aarao, e a seus filhos, con- 
forme lhe tinha mandado o Senhor. 

CAPITULO IV. 
Resenha, e empregos das familias dos Levitas. 

]C\ALLOU mais o Senhor a Moyses, e a 
Aarao dizendo : 

2 Faze a conta dos filhos de Caath sepa- 
radamente dos outros Levitas por casas, e 
por familias: 

3 Conta-os desde a idacie de trinta annos, 
e dahi para sima, ate os sincoenta, a todos 
os que entrao no Tabernaculo do concerto, 
para nelle assistirem, e servirem. 

4 Eis-aqui quaes deverao ser as funepoes 
dos filhos de Caath, por ordem ao Taberna¬ 
culo do concerto, e ao Santo dos Santos: 

5 Quando se houver de levantar o campo, 
Aarao, e seus filhos entrarao no Tabernaculo 
do concerto, e no Santo dos Santos, para 
descerem o veo, que pende diante da porta, 
e involverao nelle a Area do testemunho : 

6 Por-lhe-hao ainda por sima huma eo- 
berta de pelles roxas: estenderao por sima 
dessa coberta hum panno todo de cor de 
jacintho, e metterao os varaes. 

7 Involverao tambem num panno de ja¬ 
cintho a Mesa dos paes da proposipao, e 
porao com ella os thuribulos, os graessinhos, 
os copos, e as tapas para as oblapoes dos li- 
cores; e sempre os paes estarao em sima della: 

8 Lanpar-lhe-hao por sima hum panno 
d’escarlata, o qual elles cobrirao ainda com 
outro involtorio de pelles roxas, e metterao 
os varaes. 

9 Tomarao tambem hum panno de jacin¬ 
tho, no qual involverao o Candieiro com as 
suas alampadas, tenazes, espivitadores, e to¬ 
dos os vasos do azeite, que sao necessarios 
para concertar as luzes. 

10 Todas estas cousas cobrirao elles de 
pelles roxas, e metterao os varaes. 

11 Outrosi involverao o Altar d’ouro num 
panno de jacintho : lanpar-lhe-hao por sima 
outra coberta de pelles roxas, e metterao os 
varaes. 
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12 Involverao da raesma suite num panno 
de jaeintho todos os vasos, que servem no 
Santuario: lan^ar-lhe-hao por sima outra 
coberta de pelles roxas, e metterao os varaes. 

13 Tirarao tambem as cinzas do Altar, e 
o embrulharao num panno de purpura. 

14 Porao com o Altar todos os vasos, que 
servem nelle : os brazeiros, as tenazes, os gar- 
fos, os tridentes, e as ferras. Cobrirao os 
vasos do Altar todos juntos com huma co¬ 
berta de pelles roxas, e metterao os varaes. 

15 Depois que Aarao, e seus filhos tiverem 
embrulhado o Santuario com todos os seus 
vasos ao abalar do campo, entao se chegarao 
os filhos de Caath para levarem todos estes 
moveis embrulhados: e elles nao tocarao 
nos vasos do Santuario, por nao morrerem. 
Estes sao os cargos, que os filbos de Caath 
devem levar do que pertence ao Taberna- 
culo do concerto. 

16 Eleazar, filho do Sacerdote Aarao, sera 
assima delles : e elle he o que tera cuidado 
do azeite para concertar as alampadas; das 
composites odoriferas, que se hao de quei- 
mar; do sacrificio perpetuo; do oleo da 
unpao; de tudo o que pertence ao culto do 
Tabernaculo, e de todos os vasos, que servem 
no Santuario. 

17 Fallou pois o Senhor a Moyses, e a 
Aarao, dizendo-lhes: 

18 Nao exponhais o povo de Caath a ser 
exterminado do meio dos Levitas : 

19 Mas eis-aqui corno vos vos deveis 
haver com elles, para que elles vivao, e nao 
morrao, se tocarem nos vasos do Santuario. 
Aarao, e seus filhos entrarao, e disporao o que 
cada hum deve fazer, e assinarao o cargo, 
que cada hum deve levar. 

20 Os outros entretanto nao tenhao curio- 
sidade alguma de ver as cousas, que ha no 
Santuario antes d’estarem embrulhadas : 
d’outra sorte serao elles punidos de rnorte. 

21 Fallou mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse : 

22 Tira tambem a conta dos filhos de Ger- 
son, por casas, por familias, por parentelas, 

23 Des dos trinta annos, e dahi para sima, 
ate os sincoenta. Conta todos os que entrao, 
e servem no Tabernaculo do concerto. 

24 Eis-aqui qual sera o cargo da familia 
dos Gersonitas: 

25 Elles levarao as cortinas do Tabernacu¬ 
lo, a coberta do concerto, a segunda coberta, 
e a coberta das pelles roxas, que se poe por si¬ 
ma das outras duas, com o veo, que esta pen- 
durado aentradadoTabemaculo do concerto; 

26 As cortinas do Atrio, e o veo, que 
esta a entrada diante do Tabernaculo. Os 
filhos de Gerson levarao tudo o que pertence 
ao Altar, os cordoes, e os vasos do ministerio, 

27 Segundo a ordem, que hao de receber 
d’Aarao, e de seus filhos : e cada hum sabera 
qual he o cargo, que deve levar. 

28 Este he o emprego da familia dos 
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Gersonitas a respeito do Tabernaculo do 
concerto: e elles estarao sujeitos a Ithamar, 
filho do Sacerdote Aarao. 

29 Faras tambem a conta dos filhos de 
Merari por familias, e pelas casas de seus 
pais, 

30 Des dos trinta annos, e dahi para sima, 
ate os sincoenta; todos os que vem fazer as 
funcpoes do seu ministerio, e que se applicao 
ao culto do concerto do testemunho. 

31 Eis-aqui os cargos, que lhes serao des- 
tinados: Elles levarao as taboas do Taber¬ 
naculo, os barrotes d’atravessar, e as colum- 
nas com as suas bases ; 

32 Como tambem ascolumnas, que estao 
ao redor do Atrio com as suas bases, suas 
estacas, e seus cordoes. Tomarao por conta 
todos os vasos, e todas as alfaias, e assim as 
levarao. 

33 Este sera o emprego da familia dos 
Meraritas, e o servipo, que elles renderao ao 
Tabernaculo do concerto: e elles estarao as 
ordens d’lthamar, filho do Sacerdote Aarao. 

34 Moyses pois, Aarao, e os Principes da 
Synagoga fizerao a resenha dos filhos de 
C'aath por familias, e pelas casas de seus pais, 

35 Contando des dos trinta annos, e dahi 
para sima, ate os sincoenta, todos os que 
estao empregados no ministerio do Taberna¬ 
culo do concerto : 

36 E acharao-se dous mil e setecentos e 
sincoenta. 

37 Este he o numero do povo de Caath, 
que entra no Tabernaculo do concerto : 
Moyses, e Aarao os contarao, segundo o tinha 
mandado o Senhor por Moyses. 

38 Fez-se tambem a resenha dos filhos de 
Gerson por familias, e pelas casas de seus pais; 

39 Contados todos os que estao addictos 
ao ministerio do Tabernaculo do concerto, 
des dos trinta annos, e dahi para sima, atd 
os sincoenta: 

40 E acharao-se dorrs mil e seiscentos e 
trinta. 

41 Este he o povo dos Gersonitas, que 
Moyses, e Aarao contarao, conforme a or¬ 
dem do Senhor. 

42 Fez-se tambem a resenha dos filhos de 
Merari por familias, e pelas casas de seus pais; 

43 Contados todos os que estao addictos 
ao culto, e ceremonias do Tabernaculo do 
concerto, des dos trinta annos, e dahi para 
sima, ate os sincoenta : 

44 E acharao-se tres mil e duzentos. 
45 Este he o numero dos filhos de Md- 

rari, que Moyses, e Aarao contarao, conforme 
o mandado, que o Senhor intimara a Moyses. 

46 Todos aquelles d’entre os Levitas, que 
forao contados pelos seus nomes, e de que 
Moyses, e Aarao, e os Principes d’Israel fize¬ 
rao a resenha por familias, e pelas casas de 
seus pais, 

47 Des dos trinta annos, e dahi para sima, 
ate os sincoenta, e que estavao occupados no 
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ministerio do Tabernaculo, e em levar os 
cargos, 

48 Forao ao todo oito mil e quinhentos e 
oitenta. 

49 Delies fez Moyses a reseriha por ordem 
do Senhor, nomeando cada hum segundo o 
seu officio, e segundo os cargos, que deviao 
levar, como o Senhor lho tinha ordenado. 

CAPITULO V. 
Leis sobre os que devem ser deitudos for a do 

cumpo ; sobre as restituiqoes; sobre a prova 
das mulheres suspeitas d'adulterio. 

CIALLOU mais o Senhor a Moyses, di- 
zendo: 

2 Manda aos filhos d’Israel, que deitem 
fora do campo todo o leproso, e o que pa- 
dece purgapao branca, e o que se fez im- 
mundo por ter tocado cousa moita : 

3 Deitar-os fora do campo, quer elles 
sejao liomens, quer sejao mulheres, para que 
nao manchem o lugar, onde eu habito no 
meio de vos. 

4 Assim o fizerao os filhos d’Israel, e bo- 
tarao fora do campo estas pessoas, como o 
Senhor tinha ordenado a Moyses. 

5 Tornou o Senhor a fallar a Moyses, 
dizendo: 

6 Dize isto aos filhos d’Israel: Quando 
hum homem, ou huma mulher tiverem com- 
mettido algum dos peccados, em que d’or- 
dinario cahem os homens; e tiverem violado 
por negligencia o mandamento do Senhor, e 
tiverem delinquido, 

7 Confessarao o seu peccado, e darao 
aquelle, contra quem peccarao, o justo prepo 
da injuria, que lhe fizerao, ajuntando ainda 
por sima a quinta parte. 

8 Se se nao achar pessoa, que o receba, 
dar-se-ha ao Senhor, e pertencera ao Sacer- 
dote, alem do carneiro, que se offerece como 
victima d’expiapao, para aplacar a ira do 
Senhor. 

9 Todas as primicias, que os filhos d’Israel 
offerecem, pertencem tambem ao Sacerdote: 

10 E tudo o que se offerece no Santuario 
pelos particulares, e se poe nas maos do 
Sacerdote, sera delle. 

11 Tornou o Senhor a fallar a Moyses, 
dizendo : 

12 Falla aos filhos d’lsrael, e dize-lhes : 
Quando huma mulher tiver cahido em falta, 
e desprezando a seu marido, 

13 Tiver dormido com outro homem, de 
sorte que seu marido nao possa descubrir a 
cousa, e o adulterio esteja occulto, sem que 
ella possa ser convencida por testemunhas, 
porque nao foi apanhada no crime : 

14 Se o marido se acha agitado do espirito 
de ciume contra sua mulher, que ou na 
realidade esta manchada, ou foi accusada 
por huma falsa supposipao : 

15 File a trara diante do Sacerdote, e 
oflferecera por ella d’offerta a decima parte 

d’huma medida de farinha de cevada, sobre 
a qual elle nao derramara azeite, nem pora 
incenso : porque este he hum sacrificio de 
ciume, e huma oblapao feita para descobrir 
o adulterio. 

16 O Sacerdote pois a offerecera, e a 
presentara diante do Senhor : 

17 E tomando da agua benta num vaso 
de barro, lancara nella huma. pouca de terra 
do pavimento do Tabernaculo. 

18 Entao posta a mulher em pe diante 
do Senhor, o Sacerdote lhe descobrira a 
cabepa, e lhe pora nas maos o sacrificio da 
recordapao, e a offerta do ciume: e elle 
mesmo tera entre as suas maos as aguas 
amargosissimas, sobre que pronunciou as 
maldipoes com execrapao. 

19 Elle esconjurara a mulher, e lhe dira: 
Se hum homem estranho nao dormio com- 
tigo, e tu te nao manchaste, largando o leito 
de teu marido, nao te farao mal estas aguas 
amargosissimas, sobre as quaes lancei eu as 
maldipoes. 

20 Mas se tu te apartaste de teu marido, 
e te manchaste, deitando-te com outro ho¬ 
mem, 

21 Cahirao sobre ti estas maldipoes. O 
Senhor te fapa hum objecto de maldipao, e 
hum exemplo para todo o seu povo : Elle 
faca apodrecer a tua coxa; o teu ventre 
inche, e por ultimo arrebente. 

22 Estas aguas de maldicao entrem no teu 
ventre; e inchando-te o utero, apodrepa a tua 
coxa. E a mulher respondent: Amen, amen. 

23 Entao escrevera o Sacerdote estas 
maldipoes num livro, e depois as apagara 
com estas aguas amargosissimas, que elle 
carregou de maldipoes, 

24 E dar-lhas-ha a beber. Depois que 
ella as tiver tornado, 

25 Lhe tirara o Sacerdote das maos o 
sacrificio do ciume, levantal-lo-ha diante do 
Senhor, e pol-lo-ha em ■ sima do Altar; 
mas isto tod avia de sorte, 

26 Que elle tenha separado antes hum 
punhado do que se offereceo em sacrificio, 
para o fazer queimar sobre o Altar; e que 
entao de elle a beber a mulher as aguas 
amargosissimas. 

27 Depois que ella as tiver bebido, se 
ella se manchou, e desprezou a seu marido, 
fazendo-se re d’adulterio, sera ella penetrada 
destas aguas de maldicao, inchar-lhe-ha o 
ventre, e a sua coxa apodrecera; e vira a 
ser esta mulher hum objecto de maldipao, e 
hum exemplo para todo o povo. 

28 Se ella porem nao se manchou, nao 
experimentara mal algum, e tera filhos. 

; 29 Esta he a Lei, que se observara no 
caso de ciume. Se tendo-se a mulher reti- 
rado de seu marido, e tendo-se manchado, 

30 O marido agitado do espirito de ciume 
a levar diante do Senhor, e se o Sacerdote 
lhe fizer tudo o que aqui foi escrito; 
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31 Sera o marido izento de culpa, e a 
mulher recebera a pena do sen crime. 

CAPITULO VI. 
Sagragao dos Nazarenos. Benqdo, que os 

Sacerdotes devem dur ao povo. 

^ALLOU mais o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

2 I’alla aos filhos d’Israel, e dize-lhes : 
Quando hum homem, ou lmma mulher tive- 
rem feito voto de se santificar, e se tiverem 
querido consagrar ao Senhor; 

3 Elies se absterao de vinho, e de tudo o 
que pode embebedar. Nao beberao vinagre, 
feito de vinho, ou de qualquer outra bebera- 
gem, nem cousa, que se esprema de cachos. 
Nao comerao uvas frescas, nem uvas pas- 
sadas. 

4 Por todo o tempo, que elles estiverem 
consagrados ao Senhor, pelo voto que lhe 
fizerao, nao comerao nada que possa ser da 
vinha, des da passa ate a grainha. 

5 Por todo o tempo da separacao do Na- 
zareno nao passara navalha pela sua cabepa, 
ate que sejao acabados os dias da sua con- 
sagrapao ao Senhor. File sera santo, dei- 
xando crescer os cabellos da sua cabepa. 

G Em quanto durar o tempo da sua con- 
sagracao, nao se chegara a morto algum; 

7 Nem se contaminant assistindo ao enter- 
ro ainda de seu pai, ou de sua mai, ou de seu 
irmao, ou de sua irma: porque a consagra- 
cao do seu Deos esta sobre a sua cabepa. 

8 Todo o tempo da sua separapao sera 
elle santo para o Senhor. 

9 Se alguem morrer subitamente. diante 
delle, sera manchada a consagrapao da sua 
cabeca: elle a fara rapar logo no mesmo dia 
da sua purificapao, e segunda vez no setirno. 

10 Ao oitavo dia porem offerecera ao 
Sacerdote a entrada do testemunho do con¬ 
certo duas rolas, ou dous pombinhos. 

11 E o Sacerdote immolara hum pelo 
peccado e o outro em holocausto; e rogara 
por elle, porque peccou, manchando-se com 
a presenca do morto: e o Sacerdote santifi- 
cara de novo a sua cabepa naquelle dia : 

12 E consagrara ao Senhor os outros dias 
da sua separapao, offerecendo hum cordeiro 
d’hum anno pelo seu peccado; de sorte to- 
davia, t[ue todo o tempo da sua separacao 
d’antes sera inutil, visto que a sua eonsagra- 
pao foi manchada. 

13 Esta he a Lei da consagrapao do 
Nazareno. Completos que forem os dias, 
que elle se obrigou pelo seu voto, o Sa¬ 
cerdote o levara a porta do Tabernaculo do 
concerto, 

14 E presentara ao Senhor a sua offerta, 
que sera hum cordeiro d’hum anno sem de- 
feito, para ser ofFerecido em holocausto; 
lmma ovelha d’hum anno sem defeito pelo 
peccado; e hum carneiro sem defeito para 
hostia pacifica : 

15 Item hum cesto de paes asmos, que 
fossem amassados em azeite; hurnas tortas 
sem fermento com seu azeite por sima, 
acompanhado tudo com as suas libapoes : 

16 O Sacerdote as offerecera diante do 
Senhor, e sacrificara a hostia pelo peccado, 
eomo tambem a do holocausto. 

17 Immolara tambem ao Senhor o car¬ 
neiro por hostia pacifica, e offerecera ao 
mesmo tempo o cesto dos paes asmos, e as 
libapoes, que devem acompanhar o mais 
conforme o costume. 

18 Entao a porta do Tabernaculo do 
concerto sera rapada a cabeca do Nazareno, 
consagrada ao Senhor. O Sacerdote tomara 
os seus cabellos, e queimal-los-ha no fogo, 
que esta por baixo do saerificio dos paci- 
ficos. 

19 E pora nas maos do Nazareno, depois 
de lhe ser rapada a cabepa, a espadoa do 
carneiro cozida, huma torta asma tirada do 
cesto, e hum bolo tambem asmo. 

20 E o Nazareno tomara a por todas 
estas cousas nas maos do Sacerdote, o qual 
as elevara diante do Senhor: e tendo sido 
santificadas, serao do Sacerdote, como o 
peito, que semandou separar, e a coxa. De¬ 
pois disto feito, podera o Nazareno beber 
vinho. 

21 Esta he a Lei do Nazareno, quando 
tiver votado a sua offerta ao Senhor pelo 
tempo da sua consagrapao, afora os outros 
sacrificios, que elle podera fazer de si mesmo. 
Elle executant para sua cabal santificapao, 
o que na sua mente tinha determinado fazer. 

22 Fallou o Senhor mais ainda a Moyses, 
e lhe disse : 

23 Dize a Aarao, e a seus filhos : Assim he 
que vos haveis de abencoar os filhos d’lsrael, 
e assim he que lhes haveis de dizer: 

24 O Senhor te abenpoe, e te guarde. 
25 O Senhor te mostre a sua face, e se 

compadepa de ti. 
26 O Senhor volva o seu rosto para ti, e 

te de a paz. 
27 Assim he que elles hao de invocar o 

meu Nome sobre os filhos d’lsrael, e eu os 
abencoarei. 

S 

CAPITULO VII. 

Presences dos. Principes d’lsrael, depois da 
erccqdo do Tabernaculo, e durantes os dias 
da Dedicacao do Altar. 

> 

EPOIS que Moysds acabou o Taber¬ 
naculo, e o levantou, ungio, e santificou 

com todos os seus vasos, como tambem o 
Altar com todos os seus vasos; 

2 Os Principes d’Israel, e os Chefes das 
familias em cada Tribu, que tinhao o com¬ 
mando de todos aquelles, de que se havia 
feito a resenha, 

3 Offerecerao seus presentes diante do 
Senhor: a saber, seis carros cobertos, com 
doze bois. Dous Chefes offerecerao hum 
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Cairo, e cada hum delies hum boi, os quaes 
elles presentarao diante do Tabernaculo. 

4 Entao disse o Senhor a Moyses: 
5 Recebe-os delles, para os empregares 

no servico do Tabernaculo; e dal-los-has aos 
Levitas, para que se sirvao delles, segundo 
as funcfoes, e a ordem do seu ministerio. 

6 Moyses pois tendo recebido os carros, e 
os bois, entregou-os aos Levitas. 

7 Deo dous carros, e quatro bois aos 
iilhos de Gerson, segundo era a necessidade, 
que delles tinhao. 

8 Deo aos filhos de Merari os outros 
quatro carros, e oito bois, para se servirem 
delles em todas as funcfoes dos seus cargos, 
as ordens d’lthamar, filho do Sacerdote 
Aarao. 

9 Aos filhos de Caath porem nao deo 
carros, nem bois; porque servem no Santua- 
rio, e elles mesmos levao os cargos a seus 
hombros. 

10 Fizerao pois os C-hefes as suas offe- 
rendas diante do Altar, para a Dedicayao do 
mesmo, nQ dia que elle foi sagrado pela 
uncao. 

11 E o Senhor disse a Moyses: Cada 
hum dos Chefes offereca cada dia os seus 
donativos para a Dedicafao do Altar. 

12 No primeiro dia fez a sua offerta Na- 
hasson, filho d’Aminadab, daTribude Juda : 

13 E o seu presente foi hum prato de 
prata de cento e trinta siclos de peso, e 
huma redoma de prata de setenta siclos pelo 
peso do Santuario, ambos cheios de farinha, 
borrifada com azeite para o sacrificio : 

14 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso : 

15 Hum boi tirado da manada, hum car¬ 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

16 E hum bode pelo peccado: 
17 E para o sacrificio dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta de 
Nahasson, filho d’Aminadab. 

18 No segundo dia Nathanael, filho de 
Suar, Chefe da Tribu d’lssacar, 

19 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata de setenta siclos pelo peso do 
Santuario, ambos cheios de farinha, borrifada 
com azeite para o sacrificio : 

20 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso: 

21 Hum boi tirado da manada, hum 
carneiro, e hum cordeiro d’hum anno para 
o holocausto: 

22 E hum bode pelo peccado: 
23 E para o sacrificio dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta de 
Nathanael, filho de Suar. 

24 Ao terceiro dia Eliab, filho d’Helon, 
e Principe dos filhos de Zabulon, 

25 Offereceo hum prato de prata., que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor¬ 
rifada com azeite para o sacrificio : 

26 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso: 

27 Hum boi tirado da manada, hum car¬ 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

28 E hum bode pelo peccado: 
29 E para o sacrificio dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta 
d’Eliab, filho d’Helon. 

30 Ao quarto dia Elisur, filho de Se- 
deur, e Principe da Tribu de Ruben, 

31 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor¬ 
rifada com azeite para o sacrificio : 

32 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso: 

33 Hum boi tirado da manada, hum car¬ 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto : 

34 E hum bode pelo peccado: 
35 E para o sacrificio dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta 
d’Elisur, filho de Sedeur. 

36 Ao quinto dia Salamiel, filho de Su- 
risaddai, e Principe dos filhos de Simeao, 

37 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor¬ 
rifada com azeite para o sacrificio : 

38 Hum gralsinho d’ouro, que pesava 
dez siclos, cheio d’incenso: 

39 Hum boi tirado da manada, hum car¬ 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

40 E hum bode pelo peccado : 
41 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta de 
Salamiel, filho de Surisaddai. 

42 Ao sexto dia Eliasaf, filho de Duel, e 
Principe dos filhos de Gad, 

43 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor¬ 
rifada com azeite para o sacrificio : 

44 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso: 

45 Hum boi tirado da manada, hum car¬ 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

46 E hum bode pelo peccado : 
47 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
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cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta 
d’Eliasaf, filho de Duel. 

48 Ao setimo dia Elisama, filho d’Am- 
miud, e Principe dos filhos d’Efraim, 

49 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor- 
rifada com azeite para o sacrificio : 

50 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso: 

51 Hum boi tirado da manada, hum car- 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

52 E hum bode pelo peccado: 
53 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta 
d’Elisama, filho d’Ammiud. 

54 Ao dia oitavo Gamaliel, filho de 
Fadassur, e Principe dos filhos de Ma- 
nasses, 

55 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor- 
rifada com azeite para o sacrificio : 

56 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso : 

57 Hum boi tirado da manada, hum car- 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

58 E hum bode pelo peccado : 
59 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta de 
Gamaliel, filho de Fadassur. 

60 Ao dia nono Abidan, filho de Gedeao, 
e Principe dos filhos de Benjamin, 

61 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor- 
rifada com azeite para o sacrificio: 

62 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso : 

63 Hum boi tirado da manada, hum car- 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

64 E hum bode pelo peccado : 
65 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta 
d’Abidan, filho de Gedeao. 

66 Ao dia decimo Ahiezer, filho d’Am- 
misaddai, e Principe dos filhos de Dan, 

67 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso do 
Santuario, ambos cheios de farinha, borrifada 
com azeite para o sacrificio : 

68 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso: 

69 Hum boi tirado da manada, hum car- 
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neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto : 

70 E hum bode pelo peccado : 
71 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta 
d’Ahiezer, filho d’Ammisaddai. 

72 Ao dia undecimo Fegiel, filho d’Och- 
ran, e Principe dos filhos d’Aser, 

73 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor¬ 
rifada com azeite para o sacrificio : 

74 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d'incenso: 

75 Hum boi tirado da manada, hum car- 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

76 E hum bode pelo peccado : 
77 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta de 
Fegiel, filho d’Ochran. 

78 Ao dia duodecimo Ahira, filho d’Enan, 
e Principe dos filhos de Neftali, 

79 Offereceo hum prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, e huma redoma 
de prata, que tinha setenta siclos pelo peso 
do Santuario, ambos cheios de farinha, bor¬ 
rifada com azeite para o sacrificio : 

80 Hum gralsinho d’ouro do peso de dez 
siclos, cheio d’incenso: 

81 Hum boi tirado da manada, hum car- 
neiro, e hum cordeiro d’hum anno para o 
holocausto: 

82 E hum bode pelo peccado : 
83 E para as hostias dos pacificos dous 

bois, sinco carneiros, sinco bodes, e sinco 
cordeiros d’hum anno. Esta foi a offerta 
d’Ahira, filho d’Enan, 

84 Eis-aqui tudo o que offerecerao os 
Principes d’Israel na Dedicacao do Altar, no 
dia que elle foi sagrado: doze pratos de 
prata, doze redomas de prata, e doze graes- 
sinhos d’ouro, 

85 Pesando cada prato cento e trinta si¬ 
clos, e cada redoma setenta.; de sorte, que 
todos ms vasos de prata juntos faziao dous 
mil e quatrocentos siclos pelo peso do San¬ 
tuario : 

86 Doze graessinhos d’ouro cheios d’in¬ 
censo, cada hum dos quaes pesava dez siclos 
pelo peso do Santuario, e todos juntos faziao 
cento e vinte siclos d’ouro : 

87 Doze bois tirados da manada para o 
holocausto, doze carneiros, doze cordeiros 
d’hum anno, com as suas oblacoes de licores : 
e doze bodes pelo peccado. 

88 E para as hostias dos pacificos vinte e 
quatro bois, sessenta carneiros, sessenta bodes, 
sessenta cordeiros d’hum anno. Estas sao 
as offertas, que se fizerao na dedica^ao do 
Altar, quando elle foi ungido, e sagrado. 



89 E quango Moyses entrava no Taber¬ 
naculo do concerto para consultar o oraculo, 
ouvia a voz do que Ihe fallava do Propi- 
ciatorio, que estava por sirna da Area do 
testemunho entre os dous Querubms, donde 
elle- fallava a Moyses. 

CAPITULO VIII. 
De que mode se deve collocar o Candieiro 

d'ouro. Sagraqao dos Levitas. 

r|\)RNOU o Senhor a fallar a Moyses, 
1 dizendo: 

2 Falla a Aarao, e dize-lhe: Quando tu 
bouveres de por as sete alampadas, collocar- 
se-ha o Candieiro da banda do Meiodia. 
I)a pois ordem que as alampadas postas da 
parte contraria ao Setentriao olhem para a 
Mesa dos paes da proposiyao, porque devem 
luzir para aquella parte, para onde ollia o 
Candieiro. 

3 Executou Aarao o que llie fora dito, 
e poz as alampadas sobre o Candieiro, con- 
forme o Senhor o tinha ordenado a Moyses. 

4 Ora o feitio do Candieiro era assim : era 
todo d’ouro batido ao martello, tanto o tronco 
do meio, como os ramos, que llie sahiao dos 
dous lados: e Moyses o tinha feito, conforme 
o modclo, que o Senhor lhe tinha mostrado. 

5 Fallou mais o Senhor a Moyses, dizendo: 
6 Toma os Levitas do meio dos filhos 

d’lsrael, e purifica-os com estas ceremonias: 
7 Tu os borrifaras com a agua da expia- 

yao, e elles raparao todo o pello do sen 
corpo. E depois que elles tiverem lavado 
os seus vestidos, e se tiverem purificado, 

8 Tomarao hum boi da manada, e a 
offerta da farinha misturada com azeite, que 
o deve acompanhar. Tu tomaras tambem 
hum boi da manada pelo peccado : 

9 E faras chegar os Levitas diante do 
Tabernaculo do concerto, depois de convo- 
cada toda a multidao dos filhos d’lsrael. 

10 Quando os Levitas estiverem diante 
do Senhor, os filhos d’lsrael porao as suas 
maos sobrelles, 

11 E Aarao offerecera os Levitas como 
hum presente, que os filhos d’lsrael fazem ao 
Senhor, para que sirvao nas funcyoes do seu 
culto. 

12 Os Levitas tambem porao as suas 
maos sobre as cabeyas dos bois, dos quaes 
sacrificaras tu hum pelo peccado, outro em 
holocausto do Senhor, para obteres com as 
luas pieces, que Deos lhes seja favoravel. 

13 Depois appresentaras os Levitas diante 
d’Aarao, e de sens filhos, e os sagraras depois 
d’offerecidos ao Senhor. 

14 Separal-los-has do meio dos filhos 
d’lsrael, para que elles sejao meus: 

15 E feito isto, entrarao elles no Taber¬ 
naculo do concerto para me servirem. E 
eis-aqui como tu os has de purificar, e os 
has de sagrar, oflerecendo-os ao Senhor; 
porque me forao dados pelos filhos d’lsrael. 
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16 Eu os recebi em lugar de todos os 
primogenitos d’lsrael, que sao os primeiros 
que sahem do ventre de suas mais. 

17 Porque todos os primogenitos dos 
filhos d’lsrael, assim d’homens, como de 
bestas, sao meus. Eu os consagrei a mini 
des do dia, que eu feri no Egypto todos os 
primogenitos : 

18 E eu tomei os Levitas por todos os 
primogenitos dos filhos d’lsrael: 

19 E delies fiz presente a Aarao, e a seus 
filhos, para me servirem por elles no Taber¬ 
naculo do concerto, e para orarem por elles, 
para que o povo nao seja ferido d’alguma 
praga, se se atrever achegar-se ao Santuario. 

20 Moyses pois, e Aarao, e todo o Ajunta- 
mento dos filhos dTsrael fizerao no tocante 
aos Levitas, o que o Senhor tinha ordenado 
a Moyses. 

21 Elles forao purificados, e laviirao os 
seus vestidos: e Aarao os presentou em offerta 
diante do Senhor, e orou por elles, 

22 A fim de que tendo sido purificados, 
entrassem no Tabernaculo do concerto a 
fazer as suas funcyoes diante d’Aarao, e de 
seus filhos. Assim foi executado tudo o 
que o Senhor tinha ordenado a Moyses 
sobre os Levitas. 

23 Novamente fallou o Senhor a Moyses, 
dizendo : 

24 Eis-aqui a Lei tocante aos Levitas : 
Des dos vinte e sinco annos, e dahi para 
sima, entrarao elles no Tabernaculo do con¬ 
certo a occupar-se no seu ministerio. 

25 E quando elles tiverem sincoenta an¬ 
nos completes, nao servirao mais : 

26 Somente ajudarao a seus irmaos no 
Tabernaculo do concerto, para guardarem o 
que lhes foi confiado; mas nao farao as suas 
funcyoes costumadas. Assim he que tu deves 
regular os Levitas, pelo que toca as funcyoes 
dos seus cargos. 

CAPITULO IX. 
Lcis para a celebracfiu da Pascoa. Descri- 

pqao da columna de nuvem. 

O segundo anno, depois quo o povo 
sahira do Egypto, e no primeiro mez, 

fallou o Senhor a Moyses no deserto de 
Sinai, e lhe disse : 

2 Os filhos dTsrael fayao a Pascoa no 
tempo prescripto: 

3 Isto he, no dia quatorze deste mez a 
tarde, com todas as suas ceremonias, e orde- 
nayoes. 

4 Ordenou pois Moyses aos filhos dTsrael 
que fizessem a Pascoa. 

5 E elles a fizerao no tempo prescripto, 
que era o dia quatorze do mez a tarde, perto 
do monte Sinai. Os filhos dTsrael fizerao 
todas as cousas, conforme o Senhor o tinha 
ordenado a Moyses. 

6 Ora aconteceo que huns, que se achavao 
immundos, por se terem chegado a hum morto. 
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e que por isso nao podiao fazer a Pascoa 
naquelle dia, vierao ter com Moyses, e com 
Aarao, e lhes disserao 

7 Nos estamos immundos, por causa de 
nos termos chegado a hum morto. Porque 
havemos nos de ser privados por isso d’offe 
recer em seu tempo a oblacao ao Senhor, 
como faz todo o resto dos filhos d'Israel ? 

8 Moyses lhes respondeo : Esperai que 
eu consulte o Senhor, para saber que he o 
que elle ordena de vos. 

9 E o Senhor fallou a Moyses, dizendo 
10 Dize aos filhos d’Israel: Se algum 

homem do vosso povo se tornou immundo, 
por se ter chegado a algum morto, ou se 
acha de jornada lonsre, faca a Pascoa do 
Senhor 

11 No segundo mez. No dia quatorze 
do mez a tarde comera elle a Pascoa com 
os paes asmos, e leitugas bravas : 

12 Nao deixara della nada para a manha 
seguinte; nao lhe quebrara os ossos, e ob- 
servara todas as ceremonias da Pascoa. 

13 Se algum porem estando limpo, e nao 
indo em jornada, ainda assim nao fez a 
Pascoa, esse tal sera exterminado do seu 
povo, porque nao offereceo em seu tempo 
o sacrificio ao Senhor: elle levara sobre si 
o seu peccado. 

14 Os estrangeiros, e os que sao vindos 
de fora farao tambem a Pascoa em honra do 
Senhor, com todas as suas ceremonias, e 
ordenapoes. O mesmo preceito sera guar- 
dado entre vos, tanto pelos de fora, como 
pelos da terra. 

15 No dia pois que o Tabernaculo foi 
erecto, o cobrio huma nuvem. Da tarde 
porem ate a manha, via-se como huma es- 
pecie de fogo sobre a tenda. 

16 E assim continuou sempre a ser. IIu- 
ma nuvem cobria o Tabernaculo de dia; e 
quando era noite, o cobria huma como 
especie de fogo. 

17 Quando a nuvem, que cobria o Ta¬ 
bernaculo, se lhe retirava de sima, e se 
adiantava, entao partiao os filhos d’Israel: 
e quando ella parava, acampavao-se elles 
nesse mesmo lugar. 

18 Elies partiao ao mandado do Senhor, 
e ao seu mandado pregavao o Tabernaculo. 
Por todos os dias que a nuvem estava parada 
sobre o Tabernaculo, ficavao elles no mesmo 
lugar: 

19 Se acontecia parar ella sobre o Taber 
naculo por rnuito tempo, por todo esse tem- 
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e se ella se retirava passado hum dia, e hu¬ 
ma noite, no mesmo ponto derrubavao elles 
os seus pavilhoes. 

22 Se ella ficava sobre o Tabernaculo 
dous dias, ou hum mez, ou por mais tempo, 
ficavao tambem no mesmo lugar os filhos 
d’Israel, e nao partiao : mas tanto que a 
nuvem se retirava, abalavao elles do campo. 

23 Elles pois ao mandado do Senhor 
pregavao as suas tendas, e ao seu mandado 
partiao, estando sempre de sentinella, se¬ 
gundo a ordem, que o Senhor lhes tinha 
dado por rneio de Moyses. 

CAPITULO X. 
Trombetas para dar sinal. Descampamento 

dos filhos dt Israel. Moyses roga a Hobab, 
jilho de Jethro, que jique com elle. 

po estavao os filhos d’lsrael em vigia, e es7 

pera do Senhor, e nao partiao 
20 Quantos dias estava a nuvem sobre o 

Tabernaculo. Assim ao mandado do Senhor 
erigiao elles as suas tendas, e ao seu man¬ 
dado as deitavao abaixo. 

21 Se a nuvem tendo ficado sobre o Ta¬ 
bernaculo des da tarde ate a manha, o dei- 
xava ao ponto do dia, partiao elles logo: 
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JL’ALLOU mais o Senhor a Moyses, e lhe 
A disse: 

2 Faze para ti duas trombetas de prata 
batidas ao martello, das quaes te possas ser- 
vir para convocares todo o povo, quando se 
houver de levantar o campo. 

3 Quando tu tiveres feito soar estas trom¬ 
betas, todo o povo se ajuntara ao pe de ti, 
a entrada do Tabernaculo do concerto. 

4 Se tu nao tocares senao huma vez, virao 
a ti os Principes, e os Chefes do povo d’ls- 
rael. 

5 Mas se o som for mais dilatado, e mais 
conciso, os que estao para a band.a do Ori- 
ente serao os primeiros, que descampem. 

6 Ao segundo toque da trombeta, seme- 
lhante ao primeiro, os que estao para o 
Meiodia deitarao abaixo os seus pavilhoes : 
e o mesmo farao os outros ao sonido das 
trombetas, que tocarao a partir. 

7 Mas quando for necessario somente 
ajuntar o povo, farao as trombetas hum som 
mais unido, e mais simples, e nao aquelle 
som conciso. 

8 As trombetas tocal-las-hao os Sacer- 
dotes, filhos d’Aarao: e esta Lei sera guar- 
dada para sempre pelos vossos vindouros. 

9 Se vos sahirdes do vosso paiz para a 
guerra contra os inimigos, que vos atacao, 
fareis com as trombetas hum som, que re- 
tumbe, e o Senhor vosso Deos se lembrara 
de vos, para vos livrar das maos de vossos 

10 Quando fizerdes algum banquete, e 
celebrardes os dias de festa, e os primeiros 
dias do mez, toeareis estas trombetas, offe- 
recendo os vossos holocaustos, e as vossas 
hostias pacificas, a fim de que o vosso Deos 
se lembre de vos. Eu sou o Senhor vosso 
Deos. 

11 No dia vinte do segundo mez do se¬ 
gundo anno se levantou a nuvem de sima do 
Tabernaculo do concerto: 

12 E os filhos d’lsrael partirao do deserto, 
dispostos nas suas turmas, e a nuvem re- 
pousou na solidao de Faran. 
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13 Os primeiros, que descamparao, con- 
forme a ordem do Senhor, intimada por 
Moysds, 

14 Forao os filhos de Juda, distinctos 
pclas saas turmas, sendo seu Principe Na- 
hasson, filho d’Aminadab. 

15 Nathanael, filho de Suar, era o Prin¬ 
cipe da Tribu dos filhos d’Issacar. 

16 Eliab, filho d’Helon, era o Principe 
da Tribu de Zabulon. 

17 Tendo sido deposto o Tabernaculo, os 
filhos de Gerson, e de Merari o levarao, e 
se pozerao a caminho. 

18 Depois partirao os filhos de Ruben, 
cada hum na sua turma, e na sua fileira, 
sendo seu Principe Helisur, filho de Se- 
deur: 

19 E da Tribu dos filhos de Simeao era 
Principe Salamiel, filho de Surisaddai. 

20 Da Tribu de Gad era Principe Elia- 
saf, filho de Duel. 

21 Depois partirao os Caathitas, levando 
o Santuario. E sempre o Tabernaculo era 
levado, ate se ter chegado ao lugar, onde 
elie se havia d’erigir. 

22 Descamparao tambem os filhos d’E- 
fraim, cada hum na sua turma, tendo por 
Principe do seu corpo a Elisama, filho 
d’Ammiud. 

23 Da Tribu dos filhos de Manasscs era 
Principe Gamaliel, filho de Fadassur. 

24 E da Tribu de Benjamin era Principe 
Abidan, filho de Gedeao. 

25 Os ultimos, que partirao de todo o 
campo, forao os filhos de Dan, cada hum 
na sua turma, sendo Principe do seu corpo 
Ahiezer, filho d’Ammisaddai. 

26 Da Tribu dos filhos d’Aser era Principe 
Fegiel, filho d’Ochran. 

27 E da Tribu dos filhos de Neftali era 
Principe Ahira, filho d’Enan. 

28 Esta he a ordem do campo, e o modo, 
com que os filhos d’lsrael deviao marchar 
dispostos nas suas turmas, quando descam- 
pavao. 

29 Entao disse Moyses a Ilobab, filho 
de Raguel Madianita, seu parente : Nos 
partimos para o lugar, que o-Senhor nos ha 
de dar: vem tu comnosco para nos te encher- 
mos de bens : porque sao mui grandes os que 
o Senhor prometteo a Israel. 

30 Hobab lhe respondeo: Eu nao irei 
comtigo, mas voltarei para a terra da minha 
naturalidade. 

31 Tornou Moyses : Nao nos deixes, 
porque tu conheces os lugares, onde nos 
nos devemos acampar no deserto, e tu seras 
o nosso guia. 

32 E quando tu venhas comnosco, nos te 
daremos o melhor de todas as riquezas, que 
o Senhor nos ha de entregar. 

33 Partirao elles pois do monte do Senhor, 
e marcharao tres dias : e por todo este tempo 
hia a Area do concerto adiante delies, apon- 

tando o lugar em que elles deviao acampar- 
se esses tres dias. 

34 A nuvem do Senhor tambem era sobre 
elles de dia, quando marchavao. 

35 E quando se elevava a Area, dizia 
Moyses: Levanta-te, Senhor, e dissipem- 
se os teus inimigos, e fujao da tua face os 
que te aborrecem. 

36 E quando ella se abaixava., dizia: 
Torna, Senhor, para o exercito do teu povo 
d’lsrael. 

CAPITULO XI. 
Murmuraftio dos Israelitas, castigada por 

hum fogo mandado por Dcos. Estabele- 
cimento dos setenta Senadores. Manda 
Deos as codornizes. 

T^NTRETANTO levantou-se no povo 
huma murmurapao contra o Senhor, 

como de quem se queixava da fadiga que 
padecia. O que tendo ouvido o Senhor, 
irou-se. E tendo-se accendido contra elles 
hum fogo vindo do Senhor, devorou este a 
ultima parte do campo. 

2 Entao como o povo tivesse dirigido a 
Moyses os seus clamores, orou Moyses ao 
Senhor, e se extinguio o fogo. 

3 E elle chamou aquelle lugar o Incendio : 
porque alii se tinha accendido o fogo do 
Senhor contra elles. 

4 Porque huma multidao do povo miudo, 
que tinha vindo com elles, ardeo em desejos, 
e se assentou a chorar; e unidos a elles os 
filhos d’lsrael, comeparao a dizer: Quem 
nos dara cames para comer? 

5 Lembra-nos o peixe, que nos comiamos 
no Egypto, sem nos custar nada: vem-nos 
a memoria os seus pepinos, os seus meloes, 
os seus porros, as suas cebollas, e os seus 
alhos. 

6 A nossa alma esta secca, os nossos olhos 
nao vem senao manna. 

7 Ora o manna era como os graos do co- 
entro, e da cor do bedelio. 

8 O povo o hia buscar ao redor do cam¬ 
po ; e depois de o colherem, moiao-no numa 
mo, ou o pizavao num gral; depois punhao- 
no a cozer numa panella, e faziao delle hu- 
mas tortas, que sabiao como a pao amassado 
em azeite. 

9 Ao tempo que de noite cahia o orvalho 
na terra, cahia tambem o manna. 

10 Ouvio pois Moyses o povo, que cho- 
rava cada hum na sua familia, e cada hum 
posto a porta da sua tenda. Entao se en- 
fureceo grandemente o Senhor: e Moyses 
parecendo-lhe tambem esta murmur apao hu¬ 
ma cousa intoleravel, disse para o Senhor : 

11 Porque affligiste tu a teu servo? por¬ 
que nao achei eu graca diante de ti ? e por¬ 
que me carregaste tu com o peso de todo 
este povo ? 

12 Acaso sou eu o que concebi toda esta 
grande multidao, ou o quo a gerei, para tu 
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me dizeres : Traze-os no teu seio, como hu- 
raa ama costuma trazor a sua crianca, e leva- 
os a terra, que tu com juramento prometteste 
a seus pais ? 

13 Donde me virao cavnes, para dar a huma 
tao grande multidao ? Elies chorao, e dizem 
contra mim: Da-nos carnes, que comamos. 

14 Eu so nao posso com este povo, por- 
que me he huma earga muito pesada. 

15 Se tu eslas noutra cons a, rogo-te que 
me tires a vida, e que ache eu graca diante 
dos teus olhos, para me nao ver opprimido 
de tamanhos males. 

16 Sobristo respondeo o Senhor a Aloy- 
sfs : Ajunta-me setenta homens dos anciaos 
d’Israel, que tu souberes serem os mais ex- 
pertos, e os mais azados para govemar; e 
traze-os a porta do Tabernaculo do concerto, 
e faze-os esperar alii comligo. 

17 Eu descerei a fallar-te, e tirarei do 
espirito, que tu tens, e dar-lhes-hei delle, 
para que elles sustentem eomtigo a carga 
deste povo, e nao sejas tu so o gravado. 

18 Diras tambem ao povo : Purificai-vos: 
a manha comereis carnes; porque eu vos 
ouvi dizer : Quem nos dara carnes, que co¬ 
mamos? Nos estavamos bem no Egypto. 
O Senhor pois vos dara carnes que comais, 

19 Nao hum so dia, nem dous dias, nem 
sinco, nem dez, nem vinte ; 

20 Mas hum mez inteiro, ate ellas vos 
sahirem pelos narizes, e vos causarem enjoo, 
visto que vos rejeitastes ao Senhor, que esta 
no meio de vos, e chorastes diante delle, di- 
zendo : Porque sahimos nos do Egypto ? 

21 Aloyses lhe disse: Isto he hum povo 
de seiscentos mil homens de pe. E entao 
dizes tu : Eu Hies darei a comer carnes todo 
hum mez? 

22 Acaso degolar-se-ha tudo o que ha de 
bois, e de carneiros, para elles se poderem 
sustentar ? ou ajuntar-se-hao num monte to- 
dos os peixes do mar para os fartarem ? 

23 () Senhor lhe respondeo : Por ventura 
he impotente a mao do Senhor? Agora 
mesmo veras tu, se acaso a minha palavra 
tem o seu cumprimento no effeito. 

24 Aloyses pois tendo vindo para onde 
cstava o povo, contou-lhe as palavras do Se¬ 
nhor : e como tivesse ajuntado setenta ho¬ 
mens escolhidos d’entre os anciaos d’Israel, 
pol-los junto do Tabernaculo. 

25 Entao desceo o Senhor na nuvem ; 
fallou a Aloyses; tirou do espirito, que ha- 
via nelle, e deo-o aos setenta homens. Ten¬ 
do pois repousado nelles o espirito, come 9 a- 
rao todos a profetizar, e continuarao a fazello 
sempre. 

26 Ora tendo ficado no campo dous 
destes homens, hum dos quaes se ehamava 
Eldad, e o outro Medad, repousou o espirito 
sobrelles : porque tambem elles tinhao sido 
alistados com os outros; mas elles nao ha- 
viao sahido para irem ao Tabernaculo. 
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27 E quando elles profetizavao no 9ampo, 
veio correndo hum 111090, e disse a Aloyses : 
Eldad, e Aledad profetizao no campo. 

28 Logo Josuc, fillio de Nun, que se distin- 
guia entre todos os Ministros de Aloyses, 
disse para elle: Aloyses, meu senhor, pro- 
hibe-lho. 

29 Moyses porem lhe respondeo : Porque 
tens tu eiume a meu respeito? Qxala que 
todo o povo profetizasse, e que o Senhor lhe 
desse o seu espirito. 

30 Passado isto, voltou Moyses para o 
campo com os anciaos d’lsrael. 

31 Ao mesmo tempo hum vento excitado 
pelo Senhor, empurrando codornizes des da 
outra banda do mar, as trouxe, e as fez cahir 
no campo, e ao redor do campo, por hum 
espa9-o tao grande, como 0 caminho, que se 
pode fazer num dia; e voavao tao rasteiras 
pelo ar, que nao estavao elevadas da terra 
mais que dous covados. 

32 O povo pois levantando-se, ajuntou 
todo aquelle dia, e todaa noite seguinte, e o 
outro dia, huma tao grande multidao de co¬ 
dornizes, que os que tinhao menos achavao- 
se com dez medidas: e seccarao-nas a roda 
do campo. 

33 Ainda elles tinhao a carne nos dentes, 
e ainda nao tinhao acabado de comer, quan¬ 
do o furor do Senhor se accendeo contra o 
povo, e o ferio com huma grande mortan- 
dade. 

34 Por isso aquelle lugar se iicou cha- 
mando os Sepulcros da concupiscencia: por¬ 
que alii sepultarao elles o povo, que tinha 
tido os desejos. Tendo partido dos Sepul¬ 
cros da concupiscencia, vierao a Haseroth, 
onde ficarao. 

CAPITULO XII. 
Murmuraqdo de Maria, e d' Aar do contra 

Moyses. Elogio, que Dcosjaz a J\Ioyscs. 
Maria ferida de lepra. 

NTAO fallarao Alaria, e Aarao contra 
Moyses, por causa de sua mulher, que 

era Ethiope, e disserao : 
2 Por ventura fallou o Senhor so por 

Moyses ? Nao nos fallou elle tambem a 
nos, como a elle ? O que tendo o Senhor 
ouvido, 

3 (Porque Aloyses era o mais manso de 
todos os homens, que liavia na terra,) 

4 Fallou logo a Moyses, a Aarao, e a Ala¬ 
ria, e Ihes disse: Sahi todos tres somente ao 
Tabernaculo do concerto. E depois que 
elles sahirao, 

5 Desceo o Senhor na columna de nuvem, 
e posto a entrada do Tabernaculo, chamou a 
Aarao, e a Maria. Acudirao elles, 

6 E o Senhor lhes disse : Ouvi as minhas 
palavras : Se entre vos se achar algum Pro- 
feta do Senhor, eu lhe apparecerei em visao, 
ou lhe fallarei em sonhos. 

7 Alas nao lie assim a respeito dc meu 
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servo Moyses, que he o mais fiel em toda a 
minha casa: 

8 Porque eu lhe fallo boca a boca: e elle • 
ve o Senhor claramente, e nao debaixo 
d’enigmas, e debaixo de figuras. Porque 
nao temestes vos logo detrahir ao meu servo 
Moyses ? 

9 E muito irado contra elles, foi-se. 
10 Retirou-se tambem a nuvem, que es- 

tava sobre o Tabernaculo : e no mesmo pon- 
to appareceo Maria toda branca de lepra, 
como neve. Aarao tendo posto os olhos so- 
brella, e vendo-a coberta dm lepra, disse a 
Moyses: ® 

11 Senhor, eu te rogo, que nos nao im¬ 
putes este peccado, que nos tolamente com- 
mettenios: 

12 E que esta coitada nao fique como 
morta, e como hum aborto, que se lanca fora 
do utero de sua mai. Tu bem ves que ja a 
lepra lhe tem carcomido ametade do corpo. 

13 Entao clamou Moyses ao Senhor, di- 
zendo : Deos, eu te rogo que a sares. 

14 0 Senhor lhe respondeo : Se seu pai 
lhe tivesse cospido no rosto, nao deveria ella 
ao menos sete dias estar coberta de vergonha? 
Separe-se sete dias do campo, e depois 
tornal-la-hao a chamar. 

15 Foi Maria logo deitada fora do campo 
sete dias: e o povo nao se moveo daquelle 
lugar, em quanto Maria nao foi outra vez 
chamada. 

CAPITULO XIII. 
Chegada dos Israelitas a Far an. 1Wanda 

Moyses explorar a terra de Canaan. Mur- 
mura$ao do povo : fidclidade de Caleb. 

TAEPOIS disto partio o povo d’llaserotb, 
^ e foi abarracar-se no deserto de Faran. 

2 Neste lugar fallou o Senhor a Moysds, 
dizendo: 

3 Envia certos homens a considerar a 
terra de Canaan, que eu hei de dar aos frllios 
d’Israel, eseolhidos d’entre os principaes de 
cada Tribu. 

4 Fez Moyses o que o Senhor tinha man- 
dado, e enviou do deserto de Faran homens 
d’entre os principaes, cujos nomes sao estes : 

5 Da Tribu de Ruben, Sammua filho de 
Zechur. 

6 Da Tribu de Simeao, Saffat filho d’ 
Iluri. 

7 Da Tribu de Juda, Caleb filho de 
Jefone. 

8 Da Tribu d’lssacar, Igal filho de Jose. 
9 Da Tribu d’Efraim, Osee filho de Nun. 
10 Da Tribu de Benjamin, Falti filho de 

Raffu. 
11 Da Tribu de Zabulon, Geddiel filho 

de Sodi. 
12 Da Tribu de Jose, scetro de Manasses, 

Gaddi filho de Susi. 
13 Da Tribu de Dan, Ammiel filho de 

Gemalli. 

14 Da Tribu d’Aser, Sthur filho de Mi¬ 
guel. 

15 Da Tribu de Neftali, Nahabi filho de 
Vapsi. 

16 Da Tribu de Gad, Guel filho de 
Machi. 

17 Estes sao os nomes dos homens, que 
Moyses enviou a considerar a terra: e elle 
poz o nome de Josue a Osce, filho de Nun. 

18 Moyses pois os enviou a considerar a 
terra de Canaan, e lhes disse: Subi pela 
banda do Meiodia; e depois que tiverdes 
chegado aos montes, 

19 Considerai que tal terra he essa, e que 
tal he o povo, que a habita: se he valente, 
ou fraco ; se sao poucos, ou muitos: 

20 Que tal he a natureza da terra, se boa, 
ou ma: que taes sao as suas Cidades, se 
muradas, ou sem murost: 

21 Se o terreno he fertil, ou esteril; se 
plantado de muitas arvores, ou sem ellas. 
Sede animosos, e resolutos, e trazei-nos dos 
frutos da terra. Ora entao era ja tempo de 
se poderem comer os primeiros cachos. 

22 Tendo pois partido estes homens, con- 
siderarao a terra des do deserto de Sin, ate 
Rohob, a entrada d’Emath. 

23 Elles subirao pela banda do Meiodia, 
e vierao a Hebron, onde estavao Aquiman, 
Sisai, e Tholmai, filhos cl’Enac. Porque 
Hebron foifundada sete annos antes de Tanis, 
Cidade do Egypto. 

24 Tendo andado ate a Torrente do Ca- 
cho, cortarao huma vara de vinha com o seu 
fruto, o qual trouxerao dous homens numa 
alavanea. Colherao tambem romans, e figos 
daquelle mesmo lugar: 

25 Que depois foi chamado Nehelescol, 
que quer dizer, a Torrente do Cacho, porque 
dalli trouxerao os filhos d’lsrael este cacho 
d’uvas. 

26 Estes exploradores da terra, depois de 
a terem corrido toda em roda, voltarao pas- 
sados quarenta dias, 

27 E vierao ter com Moyses, e com Aarao, 
e com todo o Ajuntamento dos filhos d’Israel 
no deserto de Faran, que he para a banda de 
Cades. E tendo-lhes dado a elles, e a todo 
o povo a sua relapao, mostrarao-lhes os fru¬ 
tos da terra, e disserao: 

28 Nos fomos a terra, a que tu nos en- 
viaste, e onde na verdade correm regatos de 
leite, e de mel, como se pode conhecer por 
estes frutos: 

29 Mas ella tem habitantes fortissimos, e 
grandes Cidades fortificadas de muros. Alii 
vimos nos a geracao d’Enac. 

30 Amalec habita para o Meiodia: os 
Hetheos, os Jebuseos, e os Amorrheos estao 
nas montanhas; os, Cananeos porem morao 
ao pe do mar, e ao longo das ribeiras do 
Jordao. 

31 Neste comenos comepando a levantar- 
se contra Moyses a murmurapao do povo, 
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fez Caleb quanto pdde pela aquietar, dizen- 
do: Vamos, e possuamos este paiz, porque 
bem nos podemos senhorear delle, 

32 Mas os outros, que la tinhao estado 
com elle, diziao pelo contrario: Nos nao 
podemos de modo algum ir a este povo, 
porque he mais forte do que nos. 

33 E diante dos filhos d’Israel infamarao 
o paiz, que tinhao visto, dizendo: A terra, 
que nos fomos ver, devora os seus habitantes: 
o povo, que nos la achamos, he d’huma al- 
tura extraordinaria. 

34 Nos vimos la liomens, que erao como 
huns monstros, os filhos d’Enac da gerapao 
dos gigantes, ao pe dos quaes pareciamos 
nos como huns gafanhotos. 

CAPITULO XIV. 
Discurso scdicioso dos Israelitas. Deos os 

condemna a morrerern no deserto. Batalha 
contra os Cananeos, e os Amalecitas. 

ODO o povo pois se poz a gritar, e cho- 
rou toda a noite, 

2 E todos os filhos d’Israel murmurarao 
contra Moyses, e Aarao, dizendo : 

3 Prouvera a Deos que nos tivessemos 
fallecido no Egypto : e que antes perecesse- 
mos nesta vasta solidao, do que introduzir- 
nos o Senhor nesta terra, onde tememos 
acabar aos fios da espada, e que nossas 
mulheres, e nossos filhos sejao levados cati- 
vos. Acaso nao he melhor voltarmos para 
o Egypto ? 

4 Comeparao pois a dizer huns para os 
outros: Constituamos hum, que seja nosso 
Capitao, e tornemos para o Egypto. 

5 Moyses, e Aarao tendo ouvido isto, se 
lancarao por terra a vista de toda a multidao 
dos filhos d’Israel. 

6 Josue porem filho de Nun, e Caleb 
filho de Jefone, que tambem tinhao ido ver 
aquella terra, rasgarao os seus vestidos, 

7 E disserao a toda a multidao dos filhos 
d’Israel: A terra, que nos corremos toda em 
roda, he muito boa. 

8 Se o Senhor nos for propicio, elle nos 
introduzira nella, e nos entregara huma terra, 
onde o leite, e o mel correm a regatos. 

9 Nao vos fapais rebeldes contra o Senhor: 
nem temais a gente desta terra, porque nos 
os podemos devorar, como hum pedapo de 
pao. Elies estao destituidos de todo o soc- 
corro: o Senhor esta comnosco, nao te¬ 
mais. 

10 Mas como todo o povo, dando grandes 
gvitos, quizesse apedrejal-los, appareceo a 
gloria do Senhor a todos os filhos d’Israel 
sobre o Tabernaculo do concerto. 

1 1 E o Senhor disse a Moysds: Ate 
quando me detrahira este povo? Ate quan¬ 
do recusara elle dar-me credito, depois de 
todos os milagres, que eu tenho feito diante 
dos seus olhos ? 

12 Eu pois os ferirei de peste, e os con- 
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sumirei: e quanto a ti, eu te farei Principe 
sobre outro povo grande, e mais forte, do 
que este he. 

13 Respondeo Moyses ao Senhor: Logo 
queres tu que os Egypcios, do meio dos 
quaes tiraste este povo, 

14 E que os habitantes deste paiz, que 
ouvirao dizer, que tu, Senhor, habitas no 
meio deste povo; que nelle es visto face a 
face ; que os cobres com a tua nuvem; e 
que vas adiante defies de dia numa colum- 
na de nuvem, e de noite numa columna de 
fogo: 

15 Queres, digo, que elles oucao que tu 
tiraste a vida a huma tao grande, multidao, 
como a hum so homem, e que digao : 

16 Elle nao podia introduzir aquelle povo 
no paiz, que lhe tinha promettido com jura- 
mento : por isso elle os matou a todos no 
deserto. 

17 Papa pois o Senhor resplandecer a 
grandeza do seu poder, como tu juraste, di¬ 
zendo : 

18 0 Senhor he paciente, e cheio de mi- 
sericordia: elle apaga as iniquidades, os 
crimes, e os peccados : e elle nao deixa im- 
punido culpado algum, visitando os peccados 
dos pais sobre os filhos ate a terceira, e quan¬ 
ta gerapao. 

19 Perdoa logo, assim to supplico, a este 
povo o seu peccado, segundo a grandeza da 
tua misericordia, e assim como tu lhe foste 
propicio des da sua sahida do Egypto ate 
este lugar. 

20 Respondeo-lhe o Senhor : Eu lhe per- 
doei, conforme tu me pediste. 

21 Eu sou o Deos vivo, e toda a terra 
sera cheia da gloria do Senhor. 

22 Mas entretanto todos os homens, que 
virao o resplandor da minha magestade, e as 
maravilhas, que fiz no Egypto, e no deserto; 
e que me tentarao ja dez vezes, e que nao 
obedec&rao a minha voz, 

23 Nenhum defies vera a terra, que eu 
prometti a seus pais com juramento; nenhum 
dos que me detrahirao, a vera. 

24 Mas pelo que toca a meu servo Caleb, 
que cheio d’outro espirito me seguio; eu o 
inlroduzirei nesta terra, que elle rodeou toda, 
e a sua posteridade a possuira. 

25 Como os Amalecitas, e os Cananeos 
habitao nos valles, levantai a manha o cam- 
po, e tornai a voltar para o deserto pelo ca- 
minho do mar vermelho. 

26 Fallou mais o Senhor a Moyses, e a 
Aarao, dizendo : 

27 Ate quando murmurara contra mim 
esta pessima multidao ? Eu ouvi os quei- 
xumes dos filhos d’Israel. 

28 Dize-lhes pois: Eu sou o Deos 
vivo, diz o Senhor: assim como vos o 
dissestes, ouvindo-o eu, assim vo-lo hei eu 
de fazer. 

29 Neste deserto ficarao estendidos os 
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vossos cadaveres. Todos vos os que fostes 
contados des da idade de vinte annos, e dahi 
para sima, e que murmurastes contra mim, 

30 Nenhuns entrareis nesta terra, na 
qual eu tinha jurado que vos faria habitar, 
excepto Caleb, iilho de Jefone, e Josue filho 
de Nun. 

31 Mas os vossos pequenos, que vos dis- 
sestes que viriao a ser a preza de vossos ini- 
migos, eu os introduzirei nella, para verem 
esta terra, que vos desagradou. 

32 Vossos corpos ficarao jazendo mortos 
nesta solidao. 

33 Vossos filhos andarao errantes, e vaga- 
bundos por este deserto quarenta annos : e 
elles levarao sobre si a vossa infidelidade, 
ate os cadaveres de seus pais serem consu- 
midos no deserto, 

34 Conforme o numero dos quarenta dias, 
em que vos considerastes esta terra, contan- 
do-se hum anno por cada dia. Vos pois re- 
cebereis por quarenta annos a pena das vos- 
sas iniquidades, e sabereis qual he a minha 
vinganfa. 

35 Porque eu tratarei da maneira que 
disse a toda esta pessima multidao, que se 
sublevou contra mim : ella sera consumida 
nesta solidao, e nella morrera. 

36 Com effeito todos aquelles homens, 
que Moyses tinha enviado a considerar a 
terra, e que depois de voltados tinhao feito 
murmurar contra elle todo o povo, infaman- 
do esta terra de ma, 

37 Morrerao feridos diante do Senhor : 
38 E de todos os que tinhao ido reconhe- 

cer a terra, so sobreviverao Josue tilho de 
Nun, e Caleb filho de Jefone. 

39 Todas estas palavras do Senhor referio 
Moyses a todos os filhos d’Israel, e houve 
no povo hum grande pranto. 

40 Mas ao outro dia tendo-se levantado 
de inadrugada, subirao elles ao cume do 
monte, e disserao : Estamos prestes para ir 
ao lugar, de que o Senhor fallou : porque nos 
peccamos. 

41 Moyses lhes disse : Porque quereis vos 
marchar contra a palavra do Senhor? este 
designio nao vos sahira prospero. 

42 Cessai de quererdes subir, (porque 
nao he o Senhor comvosco) para que nao 
succeda serdes destruidos diante de vossos 
iuimigos. 

43 Os Amalecitas, e os Cananeos estao 
diante de vos, e vos cahireis debaixo da sua 
espada, porque nao quizestes obedecer ao 
Senhor, e o Senhor nao sera comvosco. 

44 Mas elles levados da sua cegueira nao 
deixarao de subir ao cume do monte. En- 
tretanto a Area do testamento do Senhor, e 
Moyses nao sahirao do campo. 

45 Os Amalecitas, e os Cananeos, que 
habitavao no monte, descerao; e tendo-os 
batido, e retalhado, forao-nos perseguindo 
ate Iiorma. 

CAPITULO XV. 
Leis sobre os sacrijicios. Primicias do pao 

devidas aos Levitas. Expiagdo dos pecca- 
dos d'omissdo. Violador do Sabbado. Or- 
las nos vestidos. 

C\ALLOU o Senhor a Moyses, e lhe disse: 
2 Falla aos filhos d’Israel, e dize-lhes : 

Quando vos tiverdes entrado na terra, que 
eu vos hei de dar para vossa habitavao, 

3 E ofierecerdes ao Senhor algum holo- 
causto, ou alguma victima em cumprimento 
dos vossos votos, ou como dons voluntaries, 
ou fazendo queimar nas vossas solemnidades 
algumas offertas de suave cheiro para o Se¬ 
nhor, quer sejao de bois, quer d’ovelhas : 

4 Todo o que immolar hurna victima, 
offerecera para o sacrificio de farinha a de- 
cima parte d’hum efi, misturada com huma 
medida d’azeite, que tenha a quarta parte 
d’hum hin. 

5 Dara para as libacoes a mesma medida 
de vinho, tanto para o holocausto, como para 
a victima. Por cada cordeiro, 

6 E por cada carneiro, offerecera elle em 
sacrificio duas dizimas de farinha, misturada 
com huma medida d’azeite, que leve a terca 
parte do hin : 

7 E offerecera para as libafoes a terya 
parte da mesma medida de vinho, como hum 
sacrificio d’agradavel cheiro para o Senhor. 

8 Quando tu porem offereceres bois em 
holocausto, ou em sacrificio para cumprires 
o teu voto, ou como hostias pacificas; 

9 Daras por cada boi ties dizimas de fa¬ 
rinha misturada com huma medida d’azeite, 
que tenha ametade do hin : 

10 E ajuntar-lhe-has para as libacoes a 
mesma medida de vinho, como huma offerta 
de suavissimo cheiro para o Senhor. 

11 Assim o faras 
12 Com todos os bois, carneiros, cordei- 

ros, e cabritos. 
13 Tanto os naturaes da terra, como os 

estrangeiros, 
14 Offerecerao os sacrificios com estas 

mesmas ceremonias. 
15 Sera huma mesma Lei, e huma mes¬ 

ma a ordenacao, tanto para vos, como para 
os que sao estrangeiros no vosso paiz. 

16 Fallou o Senhor a Moyses, e lhe disse : 
17 Falla aos filhos d’lsrael, e dize-lhes : 
18 Depois que vos tiverdes ehegado a 

terra, que eu vos hei de dar, 
19 E comefardes a comer dos paes dessa 

terra, poreis a parte as primicias do que vos 
comeis, para as ofierecerdes ao Senhor. 

20 Assim como vos pondes a parte as 
primicias do grao da eira, 

21 Assim tambem dareis vos ao Senhor 
as primicias da farinha, feita em massa. 

22 Se por ignorancia deixardes de fazer 
alguma destas cousas, que o Senhor fein 
dito a Moyses, 
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23 E que vos tem ordenado por elle, 
des do primeiro dia, que comefou a dar-vos 
os sous mandamentos e em futuro, 

24 E se toda a multidao vier a cahif em 
qualquerfalta por esquecimento; offereceriio 
elles hum bezerro da manada em holocausto 
de suavissimo cheiro para o Senhor, com 
a offerta da farinha, e dos licores, como 
as ceremonias pedem, e hum bode pelo 
peccado: 

25 E o Sacerdote rogara por toda a mul¬ 
tidao dos filhos d’Israel, e perdoar-se-lhes- 
ha, porque nao peccarao voluntariamente. 
Ainda assim nao deixarao d’offerecer ao Se- 
nhor o sacrificio, que deve ser consumido 
pelo fogo, por elles mesmos, pelo seu pecca¬ 
do, e pelo seu erro : 

26 E dar-se-ha perdao a todo o povo dos 
filhos de Israel, e aos estrangeiros, que tive- 
rem vindo rnorar entrelles : porque foi esta 
huma culpa, que todo o povo commetteo 
por ignorancia. 

27 Se alguma pessoa particular peccou 
por ignorancia, offerecera huma cabra d’hum 
anno pelo seu peccado : 

28 E o Sacerdote rogara por ella; por¬ 
que peccou diante do Senhor sem o saber, e 
elle lhe alcanyara o perdao, e a culpa sera 
remittida. 

29 Huma mesma Lei sera guardada por 
todos aquelles, que peccarem por ignorancia, 
ou elles sejao naturaes, on estrangeiros. 

30 Porem o que commetter qualquer pec¬ 
cado por soberba, ou elle seja cidadao, ou 
seja forasteiro, perecera do meio do seu povo, 
porque foi rebelde ao Senhor; 

31 Pois que desprezou a palavra do Se¬ 
nhor, e tornou vao o seu preceito : por isso 
sera elle exterminado, e levara sobre si a sua 
iniquidade. 

32 Ora estando os filhos d’Israel no de- 
serto, aconteceo acharem elles hum liomem 
enfeixando lenha em dia de Sabbado: 

33 E tendo-o appresentado a Moyses, a 
Aarao, e a todo o povo, 

34 Elles o metterao em prisao, nao sa- 
bendo que deviao fazer delle. 

35 Entao disse o Senhor a Moyses : Este 
homem morra de morte : todo o povo o ape- 
dreje fora do arraial. 

36 Tirarao-no pois para fora, e o apedre- 
jarao, e elle morreo, como o Senhor o tinha 
mandado. 

37 Disse tambem o Senhor a Moyses : 
38 Falla aos filhos d’Israel, e dize-lhes, 

que ponliao humas orlas nos cantos das 
suas capas, e nellas humas fitas de cor de 
jacintho ; 

39 Para que vendo-as elles, se recordem 
dos mandamentos do Senhor, e nao sigao os 
sens pensamentos, nem os seus olhos, prosti- 
tuidos a diversos objectos : 

40 Mas antes pelo contrario lembrando-se 
dos preceitos do Senhor, os ponhao elles em 
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execupao, e se conservem santos para o seu 
Deos. 

41 Eu sou o Senhor vosso Deos, cpie vos 
tirei do Egypto para ser vosso Deos. 

CAPITULO XVI. 
Revolta de Core, Dathan, e Abiron. Mur- 

muracao do povo. Aarao detendo o inccn- 
dio, que os consumia. 

OR este tempo Core filho d’Isaar, 
filho de Caath, filho de Levi; e Da¬ 

than, e Abiron, filhos d’Eliab, como tam¬ 
bem Hon, filho de Feleth da familia de 
Ruben, 

2 Se levantarao contra Moyses, com du- 
zentos e sincoenta homens dos tilhos d’Israel, 
que erao dos principaes da Synagoga, e que 
no tempo das Juntas erao chamados por seus 
nomes. 

3 Estes tendo-se sublevado contra Moy¬ 
ses, e contra Aarao, lhes disserao : Baste-vos 
que todo o povo seja hum povo de santos, 
e que o Senhor esteja com elles. Porque 
vos elevais vos sobre o povo do Senhor? 

4 O que tendo ouvido Moyses, lanpou-se 
com o rosto em terra: 

5 E disse a Core, e a toda a sua tropa : 
A’manha pela manha fara o Senhor co- 
nhecer, quaes sao os que a elle lhe perten- 
cem. Elle ajuntara a si os que sao santos; 
e os que elle tem escolhido, se chegarao a 
elle. 

6 Fazei pois o que vos digo : Cada hum 
tome o seu thuribulo, tu Core, e toda a tua 
tropa : 

7 E pela rnanha tomando do fogo, deitai- 
lhe em sima o incenso diante do Senhor: e 
sera santo aquelle, que o Senhor eleger. 
Vos elevais-vos muito, filhos de Levi. 

8 Mais disse ainda Moyses a Core : Ouvi, 
filhos de Levi: 

9 Acaso he pouco para vos, que o Deos 
d’Israel vos tenha separado de todo o povo, 
e vos tenha ajuntado a si para o servir- 
des no culto do Tabernaculo, e para assis- 
tirdes diante de todo o povo, fazendo as 
funccoes do vosso ministerio ? 

10 Foi acaso para isso que elle chamou 
para junto de si a ti, e a todos teus irrnaos, 
filhos de Levi, para vos usurpardes tambem 
o Sacerdocio, 

11E para toda a tua roda se sublevar 
contra o Senhor ? Pois quem he Aarao, 
para vos murmurbrdes contra elle ? 

12 E tendo Moyses mandado charnar a 
Dathan, e a Abiron, filhos d’Eliab, elles re- 
sponderao : Nos nao varnos. 

13 Acaso parece-te pouco teres tu sido o 
que nos tiraste d’huma terra, onde corriao 
arroios de leite, e de mel, para nos ma- 
tares neste deserto, se tambem nos nao do- 
minares ? 

14 Por certo que tu nos metteste nurna 
terra, onde corre o leite, e o mel a regatos, 
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q qUe tu nos deste campos, e vinhas a pos- 
suir. Quereras tu tirar-nos tambem os 
olhos ? Nos nao vamos. 

15 Moyscs pois grandemente irado disse 
ao Senhor : Nao olhes para os sacrificios 
delles. Tu sabes que eu nunca recebi delles 
nem tanto como hum asninho, e que nunca 
affligi a nenhum. 

16 E disse a Core: Appresentai-vos a 
manha, tu, e toda a tua roda, postos a huma 
banda diante do Altar, e Aarao se appresen- 
tara da outra. 

17 Tomai cada hum os vossos thuribulos, 
e ponde-lhes em sima o incenso, offerecendo 
ao Senhor duzentos e sincoenta thuribulos : 
e Aarao pegue tambem no seu thuribulo. 

18 0 que tendo elles feito em presen^a 
de Moyses, e d’Aarao, 

19 E tendo ajuntado todo o povo emop- 
posif ao delles a porta do Tabemaculo, eis- 
que appareceo a todos a gloria do Senhor. 

20 E fallou o Senhor a Moyses, e a Aarao, 
dizendo : 

21 Separai-vos do meio desta congregapao, 
para que eu os perca de repente. 

22 Moyses, e Aarao se lancarao com o 
rosto em terra, e disserao: O’Deos Todo 
poderoso, Deos dos espiritos, que animao 
toda a carne, acaso pelo peccado d’hum so 
homem se embravecera a tua ira contra 
todos ? 

23 E o Senhor disse a Moyses : 
24 Manda a todo o povo que se separe 

das tendas de Core, Dathan, e Abiron. 
25 Levantou-se pois Moyses, e foi as 

tendas de Dathan, e Abiron, seguido dos 
anciaos d’lsrael, 

26 E disse para a turba : Apartai-vos das 
tendas destes impios homens, e guardai-vos 
nao toqueis cousa, que lhes perlenca, para 
que nao fiqueis involvidos nos seus peccados. 

27 Quando elles se tinhao retirado de todos 
os orredores das suas tendas, Dathan, e Abi¬ 
ron saliindo fora estavao em pe a porta dos 
seus pavilhoes com suas mulheres, e filhos, 
e com toda a sua tropa. 

28 Entao disse Moyses : Nisto conhece- 
reis vos que o Senhor he quem me enviou, 
para fazer tudo o que vos vedes, e que nao 
sou eu quem o inventei da minha cabepa: 

29 Se estes morrerem d’huma morte ordi- 
naria entre os homens, e forem feridos 
d’huma praga, de que os outros homens cos- 
tumao ser feridos, nao he o Senhor o que me 
enviou. 

30 Mas se o Senhor lizer por hum novo 
prodigio, que a terra, abrindo a sua boca, os 
engula, com tudo o que lhes pertence, e 
que elles descao vivos ao Inferno ; entao sa- 
bereis vos que elles blasfemarao contra o 
Senhor. 

31 Logo pois que elle acabou de fallar, se 
rompeo a terra debaixo dos seus pes : 

32 E abrindo a sua boca, os devorou 
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com as suas tendas, e com tudo o que lhes 
perteneia. 

33 Elles descerao vivos ao Inferno cober- 
tos de terra, e perecerao do meio do povo. 

34 Todo o Israel, que estava ao redor, 
fugio aos gritos dos que morriao, dizendo: 
Nao nos engula a terra tambem a nos. 

35 Ao mesmo tempo fez o Senhor sahir 
hum fogo, que matou os duzentos e sincoenta 
homens, que offereciao o incenso. 

36 E o Senhor fallou a Moyscs, e lhe 
disse : 

37 Manda ao Sacerdote Eleazar, filho 
d’Aarao, que tire os thuribulos, que ficarao 
no meio do incendio, e que espalhe o fogo 
d’huma para outra parte ; porque elles forao 
santificados 

38 Na morte dos peccadores: e que de- 
pois de os ter reduzido a laminas, os pregue 
no Altar, porque nelles se offereceo incenso 
ao Senhor, e elles forao santificados, para 
que elles sejao hum sinal, ehum monumento, 
estando sempre expostos aos olhos dos filhos 
d’lsrael. 

39 Tirou pois o Sacerdote Eleazar os 
thuribulos de metal, em que os que forao 
devorados pelo incendio, tinhao offerecido ; 
e tendo-os feito reduzir a laminas, os pregou 
no Altar, 

40 Para servirem pelo tempo adiante d’ad- 
vertencia aos filhos d’lsrael, a fim de que 
nenhum estrangeiro, nem algum, que nao 
seja dalinhagem d’Aarao nao emprenda che- 
gar-se ao Senhor para lhe ofierecer incenso, 
expondo-se a padecer a mesma pena, que 
padeceo Core, e toda a sua roda, conforme o 
que o Senhor tinha predito a Moyses. 

41 Ao outro dia toda a multidao dos 
filhos d’lsrael murmurou contra Moyses, e 
contra Aarao, dizendo : Vos matastes o povo 
do Senhor. 

42 E como se formasse a sedicao, e se 
augmentasse o tumulto, 

43 Fugirao Moyscs, e Aarao para o Taber- 
naculo do concerto. No qual, depois que 
elles entrarao, a nuvem o cobrio, e a gloria 
do Senhor appareceo. 

44 E o Senhor disse a Moyses : 
45 Iletirai-vos do meio desta multidao : 

agora os acabarei eu a todos. Entao tendc- 
se os dous prostrado por terra, 

46 Disse Moyses a Aarao; Toma o teu 
thuribulo; mette-lhe do fogo do Altar, e 
poe-lhe em sima incenso, e vai de pressa ao 
povo, para rogares por elle: porque ja do 
Senhor sahio a ira, e ja a praga comeca a 
sentir-se. 

47 Fez Aarao o que Moyses lhe mandava : 
correo ao meio do povo, a quem o fogo ja 
devastava ; offereceo incenso ; 

48 E posto em pd entre mortos, e vivos, 
rogou pelo povo, e cessou a praga. 

49 O numero porem dos que forao ferides 
desta praga, foi de quatorze mil e setecentos 
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homens, afora os que tinhae^perecido na se- 
dipao de Core. 

50 E Aarao tomou a vir para onde estava 
Moyses a porta do Tabernaculo do concerto, 
depois que cessou a mortandade. 

CAPITULO XVII. 
O Sucerdocio confirmado a Aaraopelo milagre 

de Jiorecer a sua vara. 

EPOIS fallou o Senhor a Moyses, di- 
zendo: 

2 Falla aos filhos d’Israel, e recebe delles 
huma vara por cada Tribu, doze varas de 
todos os Principes das Tribus; e escreveras 
o nome de cada Principe sobre a sua vara. 

3 Mas o nome d’Aarao estara na Tribu de 
Levi, e todas as Tribus estarao escritas 
cada huma sepavadamente na sua vara. 

4 Poras estas varas no Tabernaculo do 
concerto diante do testemunho, onde eu te 
fallarei. 

5 A vara daquelle d’entrelles, que eu tiver 
escolhido, florecera : e deste modo tolherei 
eu os queixumes dos filhos d’lsrael, e as 
murmurapoes, que elles excitao contra vos. 

6 Fallou pois Moyses aos filhos d’lsrael: 
e tendo-lhe todos os Principes de cada Tribu 
dado cada hum sua vara, acharao-se doze 
varas sent a vara d’Aarao. 

7 Tendo-as posto Moyses diante do Se¬ 
nhor no Tabernaculo do testemunho, 

8 Achou no dia seguinte, quando tomou, 
que a vara d’Aarao, que era pela familia de 
Levi, tinha florecido; e que tendo lanf ado 
botoes, tinha rompido em flores, donde de¬ 
pois d’abertas as folhas, se tinhao formado 
amendoas. 

9 Moyses pois tendo tirado todas as varas 
de diante do Senhor, trouxe-as a todos os 
filhos d’lsrael: e cada Tribu vio, e recebeo 
a sua vara. 

10 E o Senhor disse a Moyses : Torna a 
levar a vara d’Aarao para o Tabernaculo do 
testemunho, para se guardar alii para memo- 
ria da rebelliao dos filhos d’lsrael; e para que 
elles cessem de format- queixas contra mim, 
e nao succeda morrerem. 

11 E fez Moyses o que o Senhor lhe tinha 
mandado. 

12 Os filhos d’lsrael porem disserao a 
Moyses : Tu bem ves que nos somos todos 
consumidos, e que perecemos todos. 

13 Todo o que se chega ao Tabernaculo 
do Senhor, rnorre. Acaso pois seremos nos 
todos extinctos ate nao ficarnenhum? 

CAPITULO XVIII. 
Funcgoes dos Sacerdotes, e Levitas. Frimi- 

cias, e Dizimos para a sua subsistencia. 

ISSE o Senhor a Aarao : Tu, e teus 
filhos, e a casa de teu pai comtigo, se- 

reis responsaveis das faltas commettidas 
contra o Santuario: e tu, e teus filhos com¬ 
tigo darcis conta dos peccados do Sacerdocio. 
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2 Toma tambem comtigo a teus irrnaos 
da Tribu de Levi, e o scetro de teu pai; 
e elles te assistao, e te sirvao: mas tu, e teus 
filhos ministrareis no Tabernaculo do teste¬ 
munho. 

3 Os Levitas estarao sempre promptos 
para executar as tuas ordens, em o que houver 
para fazer no Tabernaculo: sem que elles 
todavia se cheguem nem aos vasos do San¬ 
tuario, nem ao Altar, para que nao succeda 
morrerem elles, e perecerdes vos juntamente. 

4 Elles estejao comtigo, e velem sobre a 
guarda do Tabernaculo, e cumprimento de 
todas as suas ceremonias. Nenhum estran- 
geiro se hiisture comvosco. 

5 Vigiai em guarda do Santuario, e appli- 
cai-vos ao ministerio do Altar, para que se 
nao levante a minha indignacao contra os 
filhos d’lsrael. 

6 Eu dei-vos os Levitas vossos irmaos, 
separando-os do meio dos filhos d’lsrael, e 
fiz delles hum presente ao Senhor, para que 
elles sirvao no ministerio do seu Tabernaculo. 

7 Tu porem, e teus filhos guardai o vosso 
Sacerdocio: e tudo o que pertence ao culto 
do Altar, e que esta para dentro do veo, se 
fapa pelo ministerio dos Sacerdotes. Se 
algum estranho se chegar, sera morto. 

8 Fallou mais o Senhor a Aarao : Eis-ahi 
te dei eu a guarda das primicias, que se me 
offerecem. Eu te dei a ti, e a teus filhos 
para as funcpoes Sacerdotaes tudo o que me 
foi consagrado pelos filhos d’lsrael; lei, que 
sera observada perpetuamente. 

9 Eis-aqui pois o que tu has de tomar 
das cousas, que tiverem sido santificadas, e 
offerecidas ao Senhor. Toda a oblapao, todo 
o saerificio, e tudo o que se me offerece pelo 
peccado, e pelo delicto, e que por isso vem 
a ser huma cousa santissima, sera para ti, e 
para teus filhos. 

10 Tu o comeras no lugar santo: e so 
os machos comerao delle, porque he desti- 
nado para ti. 

11 Mas pelo que toca as primicias, que 
os filhos d’lsrael me offerecerem, ou por 
voto, que me fizessem, ou de seu proprio 
movimento; eu tas dei a ti, e a teus filhos, 
e a tuas filhas por hum direito perpetuo. 
Aquelle, que se achar limpo na tua casa, 
comera dellas. 

12 Eu te dei tudo o que ha de mais excel- 
lente d’azeite, vinho, e pao, tudo o que se 
offerece de primicias ao Senhor. 

13 Todas as primicias dos frutos, que a 
terra produz, e que sao appresentadas ao Se¬ 
nhor, serao para vosso sustento. Aquelle, 
que se achar limpo na tua casa, comera 
dellas. 

14 Tudo o que me derem os filhos d’lsrael, 
por voto, que me tenhao feito, sera teu. 

15 Tudo o que primeiro nasce da matriz 
de toda a carne, ou seja d’homens, ou de 
bestas, e que he offerecido ao Senhor, per- 
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tencera a ti : bem entendido com tudo, que 
pelo primogenito do homem receberas tu o 
prepo ; e que todo o animal, que for im- 
mundo, tu o faras remir. 

16 A sua redempcao far-se-ha hum mez 
depois, por sinco siclos de prata, do peso do 
Santuario. O siclo tem vinte obolos. 

17 Mas tu nao faras remir o primogenito 
do boi, nem o da ovelha, nem o da cabra, 
porque sao santificados, e consagrados ao 
Senhor. Somente derramaras o seu sangue 
sobre o Altar, e queimaras as banhas, como 
huma oblacao de suavissimo cheiro para o 
Senhor. 

18 A carne pordm ficara para o teu uso: 
ella te pertencera, bem como o peito consa- 
grado, e a espadoa direita. 

19 Eu te dei a ti, e a teus filhos, e filhas, 
por hum direito perpetuo, todas as primicias 
do Santuario, que os filhos d’Israel offerecem 
ao Senhor. Isto he hum pacto de sal, que 
deve durar para sempre diante do Senhor, 
para ti, e para teus filhos. 

20 Disse mais o Senhor a Aarao: Vos 
nao possuireis nada na terra dos filhos 
d’Israel, nem tereis parte entrelles : eu he 
que sou a tua parte, e a tua heranca no meio 
dos filhos d’Israel. 

21 No tocante aos filhos de Levi, eu lhes 
dei por proprio todos os dizimos d’Israel 
pelo servipo, que elles me fazem do seu mi- 
nisterio no Tabernaculo do concerto : 

22 Para que os filhos d’Israel para o fu- 
turo se nao cheguem mais ao Tabernaculo, 
nem commettao peccado, que lhes cause a 
morte : 

23 Mas so os filhos de Levi me sirvao no 
Tabernaculo, e tomem sobre si os peccados 
do povo. Esta Lei sera observada para 
sempre em todas as vossas gerapoes. Ne- 
nhuma outra cousa possuirao os Levitas : 

24 E elles se devem contentar com as 
oblapoes dos dizimos, que eu separei para 
seu uso, e para tudo o que elles houverem 
mister. 

25 Fallou tambem o Senhor a Moyses, e 
lhe disse: 

26 Manda, e intima aos Levitas o que se 
segue : Quando vos receberdes dos filhos 
d’lsrael os dizimos, que eu vos dei, offerecei 
ao Senhor as primicias delles; isto he, o 
dizimo do dizimo, 

27 Para isto se vos reputar como oblapao 
das primicias, tanto das eiras, como dos 
lagares : 

28 E 'offerecei ao Senhor as primicias 
de todas as cousas, que tiverdes recebido, e 
dai-as ao Sacerdote Aarao. 

29 Tudo o que vos offerecerdes dos 
dizimos, e que pozerdes a parte para delle 
fazerdes donativo ao Senhor, sera sempre o 
melhor, e o mais excellente. 

30 Dir-lhes-has outrosi: Se vos offere¬ 
cerdes o que nos dizimos ha de mais precioso, 
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e de mais excellente ; sera isso consideraa0 
como as primicias que vos tivesseis dado da 
eira, e do lagar : 

31 E vos comereis desses dizimos, vos, 
e as vossas familias, em todos os lugares, 
onde habitardes : porque este he o prepo do 
servipo, que vos fazeis no Tabernaculo do 
testemunho. 

32 E assim evitareis o peccado, que vos 
commetterieis, se reservasseis para vos o que 
ha de melhor, e de mais pingue. Vede nao 
mancheis as oblacoes dos filhos d’lsrael, e 
nao morrais. 

CAPITULO XIX. 
Sacrificio da vacca vermelha. Agua d'expia^ao. 

Seu uso. 

rPORNOU a fallar o Senhor a Moyses, e 
a Aarao, dizendo : 

2 Eis-aqui a ceremonia da victima, que o 
Senhor ordenou. Manda aos filhos d’lsrael, 
que te tragao huma vacca vermelha, que 
esteja na forpa da sua idade, e sem defeito, 
e que nao tenha ainda levado o jugo : 

3 E vos a entregareis ao Sacerdote Elea- 
zar, que, depois de a ter tirado para fora do 
campo, a immolara diante de todo o povo: 

4 E molhando o dedo no sangue da vacca, 
fara com elle sete aspersoes voltado para a 
porta do Tabernaculo, 

5 E a queimara a vista de todos, consu- 
mindo na chamma tanto a pelle, e carne, 
como o sangue, e a bosta della. 

6 O Sacerdote lancara tambem no fogo, 
que queima a vacca, pao de cedro, hyssopo, 
e escarlata tinta duas vezes. 

7 E por fim, depois de ter lavado os seus 
vestidos, e o seu corpo, tomara para o 
campo, e estara immundo ate a tarde. 

8 Aquelle, que tiver queimado a vacca, 
lavara tambem os seus vestidos, e o seu 
corpo, e estara immundo ate a tarde. 

9 Hum homem porem, que esteja limpo, 
recolhera as cinzas da vacca, e as deitara fora 
do campo num lugar bem limpo, para serem 
guard adas com cuidado por todos os filhos 
d’lsrael, e para lhes servirem de fazer huma 
aguad’aspersao : porque a vacca foi queima- 
da pelo peccado. 

10 E aquelle, que tinha trazido as cinzas 
da vacca, depois de ter lavado os seus ves¬ 
tidos, ficara immundo ate a tarde. Esta 
ordenapao sera santa, e inviolavel por hum 
direito perpetuo para os filhos d’Israel, e 
para os estrangeiros, que habitao entrelles. 

11 Aquelle, que tiver tocado o cadaver 
d’hum homem, e ficar por isso immundo 
sete dias, 

12 Recebera a aspersao desta agua ao 
terceiro dia, e ao setimo, e assim se tornara 
limpo. Se elle nao recebeo ao terceiro dia 
esta aspersao, nao podera ser purificado ao 
setimo. 

13, Todo o que, tend© tocado hum cadaver 
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huraano, nao tiver recebido a aspers&o desta 
agua assim misturada, manchara o Taber- 
naculo do Senhor, e perecera do meio 
d’Israel: porque nao foi purificado com a 
agua d’expiacao, sera immundo, e a sua im- 
mundicia ficara sobrelle. 

14 Eis-aqui a Lei pelo homem, que rnorre 
na sua tenda: Todos os que entrarem na 
sua tenda, e todos os vasos, que nella se 
acharem, estarao pollutos sete dias. 

15 O vaso, que nao tiver tapadoura, ou 
que nao estiver atado por sima, sera im¬ 
mundo. 

16 Se no campo tocar alguem o cadaver 
d’hum homem, q1' tivesse sido morto, ou 
que tivesse falleciuo de si mesmo ; ou se 
tocar hum osso delle, ou o seu sepulcro, 
estara immundo sete dias. 

17 Elies tomarao das cinzas da vacca 
queimada pelo peccado, e deitarao por sima 
destas cinzas agua viva dentro d’hum vaso: 

18 E tendo molhado nella o hysope hum 
homem limpo, fara com esta agua as asper- 
soes sobre toda a tenda, sobre torlas as suas 
alfaias, e sobre todas as pessoas, que tiverem 
contrahido esta casta d’immundicia: 

19 E assim o limpo purificara o immun¬ 
do ao terceiro dia, e ao setimo. E aquelle, 
que assim tiver sido expiado, ao dia setimo, 
lavar-se-ha a si mesmo, e aos seus vestidos, 
e estara immundo ate a tarde. 

20 Se alguem deixou de ser expiado desta 
sorte, perecera do meio d’Assemblea: porque 
manchou o Santuario do Senhor, e porque a 
agua d’expiapao nao foi derramada sobrelle. 

21 Esta he huma Lei, que sera guardada Jiara sempre. Aquelle mesmo, que tiver 
eito as aspersoes da agua, lavara os seus 

vestidos. Todo o que tocar a agua d’ex- 
piafao, ficara immundo ate a tarde. 

22 Tudo quanto hum immundo tocar, 
ficara immundo. E aquelle, que tiver tocado 
qualquer destas cousas, estara immundo ate 
a tarde. 

CAPITULO XX. 

Morte de Marin, irmd de Moyses. Aguas 
da contradicgdo. Moi/s'cs reprehendido pela 
sua desconfian^a. Os Idumeos recusando 
dar passagem aos Israelitas. Morte 
dH Aarao. Suceede-lhe Eleazar. 

O primeiro mez toda a multidao dos 
filhos d’Israel chegarao ao deserto de 

Sin, e ficou o povo em Cades. Alii falleceo 
Maria, e no mesmo lugar foi enterrada. 

2 E como o povo necessitasse d’agua, 
elles se ajuntarao contra Moyses, e Aarao; 

3 E tendo excitado hum motim, lhes dis- 
serao: Prouvera a Deos que nos tivessemos 
perecido com os nossos irmaos diante do 
Senhor. 

4 Porque fizestes vos vir o povo do" Se¬ 
nhor para esta solidao, para n6s morrermos, 
e as nossas bestas? 
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5 Porque nos fizestes sahir do Egypto, 
nos trouxestes a este malaventurado sitio, 
que nao se pode semear, e onde se nao dao 
nem figueiras, nem vinhas, nem romeiras, e 
que em sima disto nao tem agua, que se 
aeba? 

6 Moyses, e Aarao, deixado o povo, en- 
trarao no Tabemaculo do concerto; e tendo- 
se prostrado com o rosto em terra, clamarao 
ao Senhor, e lhe disserao : Senhor Deos, 
ouve o clamor deste povo, e abre-lhe o teu 
thesouro : da-lhe huma fonte d’agua viva, 
para que sendo saciados, cessem elles de 
murmurar. Entao appareceo sobrelles a 
gloria do Senhor. 

7 E o Senhor fallou a Moyses, dizendo: 
8 Toma a vara, e ajunta o povo, tu, e 

Aarao teu irmao, e fallai a pedra diante 
defies, e ella vos dara aguas. E depois que 
tu tiveres feito sahir agua da pedra, todo o 
povo bebera, e as suas bestas. 

9 Tomou pois Moyses a vara, que estava 
diante do Senhor, conforme elle lhe tinha 
ordenado; 

10 E tendo congregado o povo diante da 
pedra, disse-lhes : Ouvi, rebeldes, e incredu- 
los: Acaso poderemos nos fazer que vos 
saia agua desta pedra? 

11 Depois levantou Moyses a mao; e 
tendo ferido duas vezes a pedra com a vara, 
arrebentou della grande abundancia d’agua, 
de sorte que bebeo o povo, e beberao as suas 
bestas. 

12 Ao mesmo tempo disse o Senhor a 
Moyses, e a Aarao: Porque vos me nao 
crestes, e nao me santificastes diante dos fi¬ 
lhos d’lsrael, nao sereis vos os que introdu- 
zais estes povos na terra, que eu tenho para 
files dar. 

13 Esta he a Agua da contradicfao, onde 
os filhos d’lsrael murmurarao contra o Se¬ 
nhor, e onde o Senhor foi santificado no 
meio defies. 

14 Entretanto enviou Moyses de Cades 
Embaixadores ao Rei d’Edom, que lhe 
dissessem: Eis-aqui o que te manda teu 
irmao Israel: Tu sabes quantos sao os tra- 
balhos, que temos padecido; 

15 De que modo tendo nossos pais descido 
ao Egypto, habitamos nos la muito tempo; 
como os Egypcios nos affligirao a nos, e a 
nossos pais : 

16 E como tendo clamado ao Senhor, 
elle nos ouvio, e enviou o seu Anjo, que nos 
tirou do Egypto. Agora nos achamos nos 
na Cidade de Cades, que esta nos confins do 
teu Reino : 

17 Nos te conjuramos, que nos deixes 
passar pelo teu paiz. Nos nao iremos atra- 
vessando os campos, nem as vinhas, nem 
beberemos das aguas dos teus p6cos; mas 
iremos pela estrada real, sem declinarmos 
nem para a direita, nem para a esquerda, 
ate que passemos alem das tuas terras. 
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18 Edom lhe respondeo: Tu nao has de 
passar pelas minhas terras: d’outra sorte eu 
me irei encontrar comtigo de mao armada. 

19 Replicarao os filhos d’Israel: Nos 
marcharemos pelo caminho ordinario: e se 
nos bebermos as tuas aguas, nos, e os nossos 
gados, pagar-te-hemos o que for justo : nao 
havera difficuldade alguma no prepo : per- 
mitte somente que passemos de corrida. 

20 Mas elle insistindo no mesmo, disse : 
Nao has de passar. E marchou logo a en- 
contrar-se com elles com infinita gente, que 
formava hum poderoso exercito : 

21 E por maiores que fossem os rogos, 
que se lhe fizerao, nao quiz estar por elles, 
nem conceder-lhes a passagem pelo seu paiz. 
Pelo que se desviou Israel das suas terras. 

22 E tendo abalado de Cades, vierao ao 
monte Hor, que he nos confins da terra 
d'Edom. 

23 Aqui fallou o Senhor a Moyses, e lhe 
disse: 

24 Aarao va-se ajuntar ao seu povo : por- 
que elle nao entrara na terra, que eu dei aos 
filhos d’Israel, porque foi incredulo as 
palavras da minha boca, nas Aguas da con- 
tradicpao. 

25 Toma pois a Aarao, e a seu filho com 
elle, e leva-os ao monte Hor. 

26 E depois de teres despojado dos sens 
Habitos o pai, revestiras delies a Eleazar 
seu filho. Aarao sera recolhido, e morrera 
no mesmo lugar. 

27 Fez Moyses o que o Senhor lhe man- 
dara: e elles subirao ao monte Hor diante 
de todo o povo. 

28 E depois que despojou a Aarao dos sens 
vestidos, revestio defies a Eleazar seu filho. 

29 Tendo Aarao fallecido no cume do 
monte, desceo Moyses com Eleazar. 

30 E todo o povo vendo que Aarao mor¬ 
rera, chorou por elle em todas as suas 
familias trinta dias. 

CAPITULO XXI. 
Victoria dos Israelitas sobre os Cananeos. 

Nova murmura^do. Scrpente de metal. 
Guerra, contra Sehon, e contra Og. 

A RAD, Rei Cananeo, que habitava ao 
Meiodia, tendo ouvido que Israel viera felo caminho das espias, pelejou contra 

srael; e tendo-o este vencido, levou delle 
os despojos. 

2 Mas Israel se obrigou ao Senhor por 
hum voto, dizendo: Se tu entregares nas 
minhas maos este povo, eu arruinarei as suas 
Cidades. 

3 Ouvio o Senhor as preces d’lsrael, e 
entregou-lhe os Cananeos, que elle fez pas¬ 
sar a espada, destruidas as suas Cidades: e 
elle chamou este lugar Horma, que quer 
dizer Anathema. 

4 Feito isto, partirao elles do monte Hor 
pela estrada, que leva ao Mar vermelho, 

para rodearem o paiz d’Edom. E comepou 
o povo a enfastiar-se do caminho, e do tra- 
balho. 

5 Fallou contra Deos, e contra Moysfis, e 
disse : Porque nos tiraste tu do Egypto, para 
virmos a morrer neste ermo? Falta-nos pao, 
e nao temos agua: a nossa alma ja se enjoa 
deste tao mesquinho alimento. 

6 Por esta causa enviou o Senhor contra 
o povo humas serpentes, cuja mordedura 
queimava como fogo. Como fossem muitos 
os que ellas tinhao ou ferido, ou morto, 

7 Vierao elles ter com Moysfis, e lhe dis- 
serao : Nos peccamos, porque temos fallado 
contra o Senhor, e contra ti: roga-lhe que 
nos livre destas serpentes. Orou pois Moyses 
pelo povo, 

8 E o Senhor lhe disse': Faze huma 
serpente de metal, e poe-na por sinal. Todo 
o que sendo ferido das serpentes olhar para, 
ella, vivira. 

9 Fez logo Moyses huma serpente de 
metal, e pol-la por sinal: e os que estando 
feridos olhavao para ella, saravao. 

10 Partidos dalli os filhos d’lsrael, acam- 
parao-se em Oboth. 

11 Donde tendo sahido, armarao as suas 
tendas em Jeabarim, no deserto, que olha 
para Moab ao Oriente. 

12 Abalados deste lugar vierao a torrente 
de Zareb: 

13 Deixada a qual, se acamparao defronte 
d’Arnon, que he no deserto, e que toca na 
fronteira dos Amorrheos. Porque Arnon he 
o termo de Moab, e separa os Moabitas dos 
Amorrheos. 

14 Por isso se diz no Livro das Guerras 
do Senhor : Elle fara na torrente d’Arnon o 
que fez no Mar Vermelho. 

15 Os rochedos das torrentes se incli- 
narao para descanparem em Ar, e repou- 
sarem nos confins dos Moabitas. 

16 Ao sahir daquelle lugar, appareceo o 
popo, do qual o Senhor fallou a Moyses, 
dizendo-lhe: Ajunla o povo, e eu lhe darei 
agua. 

17 Entao cantou Israel este cantico : Suba 
o popo. E elles cantavao todos juntos : 

18 Este he o popo, que os Principes 
eavarao, que os Chefes do Povo prepararao 
por ordem do que deo a sua Lei, e que 
elles descobrirao com os seus bordoes. Deste 
deserto veio o povo a Matthana: 

19 De Matthana a Nahaliel: de Nahaliel 
a Bamoth : 

20 De Bamoth a hum valle do paiz de 
Moab, perto do cume de Fasga, que olha 
para o deserto. 

21 Enviou Israel Embaixadores a Sehon, 
Rei dos Amorrheos, para lhe dizerem : 

22 Supplico-te, que me deixes passar pelo 
teu paiz. Nos nao declinaremos nem para 
os campos, nem para as vinhas, nem bebe- 
remos a agua dos tens poposq mas iremos 
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pela estrada real, ate passarmos fbra das 
tuas terras. 

23 Nao quiz vir Sehon em que Israel 
passasse peloseu paiz: antes, tendo ajuntado 
o seu exercito, sahio a encontrar-se com elle 
no deserto; veio a Jasa, e deo-lhe batalha. 

24 Mas elle foi passado a, espada por 
Israel, que se fez senhor do seu Reino, 
des de Arnon ate Jeboc, e ate os filhos 
d’Ammon : porque as fronteiras dos Ammo- 
nitas estavao defendidas por fortes guar- 
nicoes. 

25 Tomou pois Israel todas as Cidades 
deste Principe, e habitou nas Cidades dos 
Amorrlieos, isto he, em Hesebon, e nas 
aldeias do seu termo. 

26 Porque a Cidade d'Hesebon pertencia 
a Sehon, Rei dos Amorrheos, que tinha 
pelejado contra o Rei de Moab: e lhe tinha 
tornado todas as terras, que elle possuia ate 
Arnon. 

27 Por isso se diz em proverbio: Vinde 
a Hesebon, edifique-se, e levante-se a Cidade 
de Sehon: 

28 Sahio o fogo d’Hesebon, e a chamma 
da Cidade de Sehon, e devorou a Ar dos 
Moabitas, e aos habitantes das alturas 
d’Amon. 

29 Ai de ti, Moab ! pereceste, povo de 
Chamos. Elle deixou fugir seus filhos, e 
entregou cativas suas filhas a Sehon, Rei dos 
Amorrheos. 

30 O jugo, com que os Moabitas oppri- 
miao a Hesebon, foi desfeito ate Dibon : 
elles chegarao todos fatigados a Nofe, e ate 
Medaba. 

31 Israel pois habitou no paiz dos Amor¬ 
rheos. 

32 E tendo Moysds enviado homens, que 
reconhecessem Jazer, elles tomarao os luga- 
rejos da sua dependencia, e se senhorearao 
dos seus habitantes. 

33 Depois tendo dado volta, e tendo 
subido pelo caminlio de Basan, eis-que Og, 
Rei de Basan, lhes sahio ao encontro com todo 
o seu povo, para lhes dar batalha em Edrai. 

34 Eo Senhor disse a Moyses: Nao 
tenhas medo delle, porque eu to entreguei as 
maos com todo o seu povo, e todo o seu 
paiz : e tu o trataras como trataste a Sehon, 
Rei dos Amorrheos, que habitava em He¬ 
sebon. 

35 Matarao pois os Israelitas tambem a 
este Rei com seus filhos, e todo o seu povo, 
sem hear delles nem hum so, e fizerao-se 
senhores do seu paiz. 

CAPITULO XXII. 
Acampao-se os Israelitas nas planicies de 

Moab. Balac, Rei dos Moabitas, envia 
mensageiros a Baludo adivinho, cuja burnt 
lhe falla duas vezes. 

ARTIDOS daquelle lugar, elles se acam- 
parao nas planicies de Moab, perto do 
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Jordao, da banda dalem do qual esta situada 
Jerico. 

2 Mas Balac, filho de Seffor, considerando 
tudo o que Israel tinha feito aos Amorrheos, 

3 E que os Moabitas tinhao concebido 
grande medo delle, e nao podiao aturar os 
seus ataques, 

4 Disse aos anciaos de Madian: Este 
povo destruira todos quantos morao ao redor 
de nos, do modo que o boi costuma apanhar 
as hervas ate a raiz. Era Balac neste tempo 
Rei dos Moabitas. 

5 Mandou pois Embaixadores a Balaao, 
filho de Beor, o qual era hum adivinho, que 
habitava sobre o rio do paiz dos Ammonitas, 
para que elles o fizessem vir, e lhe dissessem: 
Eis-ahi hum povo sahido do Egypto, que 
cobre toda a face da terra, e que se acampou 
junto a mim. 

6 Vem pois amaldif oar este povo, porque 
elle he mais forte do que eu, a fim de ver se 
posso por algum meio batel-lo, e lanpal-lo 
fora do meu paiz. Porque eu sei que sera 
bemdito aquelle, a quern tu bemdisseres, e 
que sera maldito aquelle, sobre que tu lan- 
pares a maldipao. 

7 Partirao pois os anciaos de Moab, e os 
mais velhos de Madian, levando comsigo 
com que pagar ao adivinho. E tendo-se 
avistado com Balaao, lhe expozerao tudo o 
que Balac lhes tinha ordenado que dissessem. 

8 Balaao lhes respondeo: Ficai aqui esta 
noite, e eu vos direi tudo o que o Senhor me 
tiver declarado. Estando elles em casa de 
Balaao, veio Deos, e disse-lhe : 

9 Que te querem estes homens, que estao 
em tua casa ? 

10 Respondeo Balaao: Balac, filho de 
Seffor, Rei dos Moabitas, me mandou dizer : 

11 Eis-ahi hum povo sahido do Egypto, 
que cobre toda a face da terra : Vem amal- 
dipoal-lo, para ver se eu por algum meio 
posso combatel-lo, e expulsal-lo. 

12 E Deos disse a Balaao : Nao vas com 
elles, e nao maldigas este povo: porque elle 
he bemdito. 

13 Balaao tendo-se pelamanha levantado, 
disse aos Principes: Tornai para a vossa 
terra, porque o Senhor me prohibio ir com- 
vosco. 

14 Voltarao os Principes, e disserao a 
Balac: Balaao nao quiz vir comnosco. 

15 Entao lhe enviou Balac de novo outros 
Embaixadores em maior numero, e de maior 
qualidade, do que os que antes enviara. 

16 Os quaes tendo chegado a casa de 
Balaao, lhe disserao: Eis-aqui o que diz 
Balac, filho de Seffor : Nao te demores em 
vir a mim: 

17 Eu estou prompto a te honrar, e eu te 
darei tudo o que quizeres: Vem, e amaldipoa 
este povo. 

18 Respondeo Balaao: Ainda quando 
Balac me desse a sua casa cheia d’ouro, e 
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de prala, nao poderia eu mudar a palavra 
de meu Deos, para dizer ou mais, ou menos 
do que elle me disse. 

19 Rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta 
noite, para que eu possa saber que he o que 
o Senhor me responde de novo. 

20 Veio pois Deos a Balaao de noite, e 
disse-lhe : Se estes homens te vierao chamar, 
ievanta-te, e vai com elles; mas com condi- 
£ao, que tu has de fazer o que eu te 
mandar. 

21 Levantado Balaao de manha, sellou a 
sua jumenta, e poz-se a caminho com elles. 

22 Entao se irou Deos: e hum Anjo do 
Senhor se appresentou no caminho, oppondo- 
se a Balaao, que estava montado na jumenta, 
e que tinha dous criados comsigo. 

23 A jumenta vendo o Anjo, que estava 
posto no caminho com huma espada nua na 
mao, affastou-se do caminho, e hia atraves- 
sando pelo campo. A tempo que Balaao a 
fustigava, e a queria tornar a metter no 
caminho, 

24 Parou o Anjo numa azinhaga estreita 
entre dous muros, que cingiao as vinhas. 

25 E vendo-o a jumenta, coseo-se toda 
com o muro, e trilhou o pe do que hia nella. 
Tornou este a fustigal-la : 

26 Mas o Anjo passando a hum lugar 
ainda mais apertado, onde nao era possivel 
desviar-se nem para a direita, nem para a 
esquerda, parou diante da jumenta; 

27 A qual vendo o Anjo parado diante 
della, cahio debaixo dos pes daquelle, a 
quem levava. Entao Balaao muito mais 
agastado, se poz a dar-lhe ainda mais rijo 
com huma vara nas ilhargas. 

28 Mas o Senhor abrio a boca da ju¬ 
menta, e ella fallou a Balaao, dizendo-lhe : 
Que te fiz eu ? Porque me feres tu ja a 
terceira vez. 

29 Respondeo-lhe Balaao ; Porque tu o 
mereceste, e porque fizeste escarneo de mim. 
Que nao tenha eu huma espada para te 
matar! 

30 Disse-lhe a jumenta: Acaso nao sou 
eu a tua besta, em que tu sempre costumaste 
cavalgar ate hoje ? Dize-me se te fiz eu 
jamais cousa semelhante. Nunca, respondeo 
elle. 

31 Ao mesmo ponto abrio o Senhor os 
olhos a Balaao, e elle vio estar o Anjo no 
caminho com a espada nua; e prostrado por 
terra, o adorou. 

32 Disse-lhe o Anjo : Porque feriste tu 
tres vezes a tua jumenta? Eu vim oppor- 
me a ti, porque o teu caminho he perverso, 
e contrario a mim: 

33 E se a jumenta nao se tivesse desviado 
do caminho, cedendo-me, quando eu me 
oppunha a tua passagem, eu te matara, e 
ella ficara viva. 

34 Balaao lhe respondeo : Eu pequei nao 
sabendo que tu te oppunha^: agora porem 

se nao he do teu gosto que eu va, tornar- 
me-hei. 

35 Disse-lhe 6 Anjo: Vai com estes; 
mas ve nao falles senao o que eu te mandar. 
Foi elle logo caminhando com os Principes. 

36 Balac tendo ouvido que elle chegava, 
sahio a recebel-lo ate huma Cidade dos 
Moabitas, que esta situada na extremidade 
d’Amon. 

37 E disse a Balaao: Eu mandei-te Em- 
baixadores, que te fizessem vir. Porque nao 
vieste tu logo ver-me ? Era acaso, porque 
eu te nao posso pagar o trabalho da jornada ? 

38 Respondeo-lhe Balaao: Eis-aqui me 
tens ja : Por ventura poderei eu dizer outra 
cousa, que nao seja o que Deos me pozer na 
boca ? 

39 Pozerao-se pois ambos a caminho, e 
chegarao a huma Cidade, que estava na 
extremidade do seu Reino. 

40 E Balac tendo feito matar bois, e 
ovelhas, mandou seus presentes a Balaao, e 
aos Principes, que erao com elle. 

41 Ao outro dia pela manha levou-o aos 
Altos de Baal, e lhe fez ver dalli a ultima 
parte do povo. 

CAP1TULO XXIII. 
Balaao em vez d'amaldigoar os Israelitas, os 

abengoa por duas vezes distinctas. 

'UNTAO disse Balaao a Balac : Manda- 
^ me levantar aqui sete Altares, e pre- 
parar outros tantos novilhos, e outros tantos 
carneiros. 

2 E tendo Balac mandado fazer o que 
Balaao lhe havia pedido,pozerao elles ambos 
hum novilho, e hum carneiro sobre cada 
Altar. 

3 E Balaao disse a Balac: Fica-te hum 
pouco ao pe do teu holocausto, ate eu ir ver, 
se acaso o Senhor me apparece, para que eu 
te diga o que elle me mandar. 

4 Tendo partido Balaao a toda a pressa, 
appareceo-lhe Deos. Entao disse Balaao 
ao Senhor: Eu levantei sete Altares, e puz 
hum novilho, e hum carneiro sobre cada hum - 

5 Mas o Senhor lhe poz a palavra na 
boca, e lhe disse: Torna para Balac,e dize- 
lhe estas cousas. 

6 Tornado que foi, achou a Balac posto 
em pe junto do seu holocausto com todos os 
Principes dos Moabitas: 

7 E come^ando a fallar em parabola, 
disse: Balac, Rei dos Moabitas, me fez vir 
d’Aram, des dos montes do Oriente. Vem, 
me disse elle, e amaldifoa a Jacob : apressa- 
te, e detesta a Israel. 

8 Como amaldi^oarei eu aquelle, a quem 
Deos nao amaldi^oou ? Como detestarei 
aquelle, a quem o Senhor nao detesta ? 

9 Eu o verei do cume dos rochedos, e eu 
o contemplarei do alto dos outeiros. Este 
povo habitant so, e nao sera contado no nu- 

lmero das Na^oes. 
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comigo 

10 Quern podera chlcular o po de Jacob, 
e conhecer o numero dos filhos d’Israel? A 
minha alma morra da morte dos justos, e o 
fim da minha vida se assemelhe ao destes 
homens. 

11 Entao disse Balac a Balaao : Que he 
o que tu fazes ? Eu chamei-te para tu amal- 
difoares os meus inimigos: e tu pelo con- 
trario os abencoas. 

12 Balaao lhe respondeo: Acaso posso 
eu dizer outra cousa, senao o que o Senhor 
me mandou? 

13 Disse-lhe pois Balac: Vem 
a outro lugar, donde tu vejas huma parte 
d’Israel, sem que o possas ver todo por in- 
teiro; e amaldifoa-o dahi. 

14 E tendo-o levado a huma grande emi- 
nencia no cume do monte Fasga, levantou 
alii Balaao sete Altares, e poz sobre cada 
Altar hum novilho, e hum carneiro, 

15 E disse a Balac : Deixa-te aqui hear 
ao pe do teu holocausto, ate eu ir ver se 
encontro o Senhor. 

16 Apparecendo-lhe o Senhor, este lhe 
poz a palavra na boca, e lhe disse : Torna 
para Balac, e dir-lhe-has estas cousas. 

17 Tornado que foi, achou Balaao a Balac 
posto em pe junto do seu holocausto com os 
Principes dos Moabitas. Entao lhe per- 
guntou Balac: Que he o que te disse o 
Senhor ? 

18 Por£m Balaao continuando com a sua 
parabola, lhe disse: Levanta-te, Balac, e 
escuta; ouve, filho de Seffor: 

19 Deos nao he como o homem, para ser 
capaz de mentir; nem he como o filho do 
homem, para ser sujeito amudanpas. Quando 
elle pois disse huma cousa, sera possivel que 
a nao faca? Quando elle fallou, sera possivel 
que o nao cumpra? 

20 Eu fui trazido para abenfoar este 
povo, e nao posso fazer senao abencoal-lo. 

21 Em Jacob nao ha idolo, nem em 
Israel se ve simulacro. Com elle esta o 
Senhor seu Deos, e nelle se ouve o som da 
victoria do Rei. 

22 Deos o tirou do Egypto, e a sua for- 
taleza he semelhante a do rhinocerote. 

23 Nao ha agouros em Jacob, nem adi- 
vinhacoes em Israel. A seu tempo se dira 
a Jacob, e a Israel, que he o que Deos obrou. 

24 Este povo se levantara como huma 
leoa, e se erguera como hum leao. Elle 
nao repousara, menos que nao devore a 
presa, e que nao beba o sangue dos que 
elle tiver morto. 

25 Disse Balac entao a Balaao: Nem o 
amaldicoes, nem o bemdigas. 

26 E Balaao lhe respondeo : Nao te disse 
eu que havia de fazer tudo aquillo, que o 
Senhor me mandasse ? 

27 Vem, lhe disse Balac, e levar-te-hei a 
outro lugar, a ver se he do agrado de Deos 
que tu dalli os amaldifoes. 
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28 E depois de o ter levado assima do 
cume do monte Fogor, que olha para o 
deserto, 

29 Disse-lhe Balaao: Faze-me levantar 
aqui sete Altares, e preparar-me sete novil- 
hos, e outros tantos carneiros. 

30 Fez Balac o que Balaao lhe dissera: 
e poz sobre cada Altar hum novilho, e hum 
carneiro. 

CAPITULO XXIV. 

Terceira vez abengoa Balaao os Israelitas. 
Profecias de Balaao. 

T) ALAAO tendo visto que era do agrado 
do Senhor que elle bemdissesse a Israel, 

nao foi como antes buscar os seus agouros; 
mas voltando o rosto para o deserto, 

2 E levantando os olhos, vio a Israel 
acampado nas suas tendas, e repartido em 
Tribus. Entao apossado delle o Espirito 
de Deos, 

3 Tomou Balaao ao fio da sua parabola, 
e disse: Eis-aqui o que disse Balaao, filho 
de Beor : eis-aqui o que disse o homem, que 
tem os olhos tapados : 

4 Eis-aqui o que disse o ouvinte das pa- 
lavras de Deos ; aquelle, que vio as visoes 
do Todo poderoso; aquelle, que cahe, e 
que cahindo, se lhe abrem os olhos: 

5 Que fermosos sao os teus pavilhoes, 6 
Jacob ! que bellas as tuas tendas, 6 Israel! 

6 Ellas sao como huns valles cobertos de 
grandes arvoredos; como huns jardins a 
borda dos rios, que sempre estao regados 
d’agua; como humas tendas, que o Senhor 
pregou; como huns cedros plantados ao pe 
das ribeiras. 

7 A agua correra do seu alcatruz, e a sua 
posteridade se fara semelhante as grandes 
aguas. O seu Rei sera rejeitado por causa 
d’Agag, e 0 Reino lhe sera tirado. 

8 Deos o tirou do Egypto, e a sua forta- 
leza he semelhante a do rhinocerote. Elies 
devorarao os povos, que forem seus inimi¬ 
gos ; elles lhes quebrarao os ossos, e elles os 
traspassarao com as suas frechas. 

9 Elle se deitou, e adormeceo como o 
leao, e como a leoa, que ninguem se atrevera 
a acordar. Aquelle, que te bemdisser, sera 
tambem bemdito; e aquelle, que te amaldi- 
coar, sera tido por amaldicoado. 

10 Balac todo irado contra Balaao, ba- 
tendo com as maos huma na outra, lhe 
disse : Eu tinha-te chamado para tu amaldi- 
poares os meus inimigos, e tu pelo contrario 
os tens abenfoado ja por tres vezes: 

11 Volta para a tua terra. Eu na ver- 
dade tinha determinado fazer-te magnificos 
presentes; mas o Senhor te privou da re- 
compensa, que eu te tinha destinado. 

12 Respondeo Balaao a Balac : Nao disse 
eu aos messageiros, que tu me mandaste : 

13 Ainda quando Balac me desse a sua 
casa arrunhada d’ouro, e de prata, nao po- 
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deria eu transgredir as ordens do Senhor 
meu Deos, para proferir de minha cabeja a 
mais minima cousa, ou em bem, ou em 
mal: mas eu hei de dizer tudo o que o 
Senhor me tiver dito ? 

14 Com tudo na volta para o meu paiz, 
dar-te-hei hum conselho, para tu saberes que 
he o que o teu povo podera fazer nos ulti- 
mos tempos contra estoutro. 

15 Tomando pois ao seu parabolico dis- 
curso, proseguio Balaao, dizendo: Eis-aqui 
o que disse Balaao, filho de Beor: eis-aqui 
o que disse hum homem, cujos olhos estao 
tapados : 

16 Eis-aqui o que disse o ouvinte das 
palavras de Deos; o que conhece a doutrina 
do Altissimo; o que ve as visoes do Todo 
poderoso; o que eahindo tem os olhos 
abertos. 

17 Eu o verei, mas nao agora : eu o con- 
templarei, mas nao de perto. NASCERA’ 
IIUMA ESTRELLA DE JACOB; le- 
vantar-se-ha huma vara d’lsrael: e ella ferira 
os Capitaes de Moab, e destruira todos os 
filhos de Seth. 

18 A Idumea sera sua possessao: a he- 
ranpa de Seir cedera aos seus inimigos: e 
Israel obrara valerosamente. 

19 De Jacob sahira hum Dominador, 
que arruinara as reliquias da Cidade. 

20 E tendo lanjado os olhos ao paiz 
d’Amalec, continuou Balaao a fallar em 
parabola, e disse: Amalec tem sido o pri- 
rneiro dos povos, e por fim elle perecera 
inteiramente. 

21 Vio tambem os Cineos; e proseguindo 
a sua parabola, disse: O lugar, em que tu 
habitas, he forte; mas quando tu tiveres 
estabelecido o teu ninho no rochedo, 

22 E tiveres sido escolhido da estirpe de 
Cin, que tempo poderas tu durar neste esta- 
do ? I'orque o Assyrio vira a tomar-te. 

23 Tornou elle ainda a fallar em parabola, 
dizendo : Ai! quem se achara vivo, quando 
Deos fizer estas cousas ? 

24 Elies virao da Italia nos seus navios; 
vencerao os Assyrios; arruinarao os Ile- 
breos; e por fim tambem elles mesmos 
perecerao. 

25 Depois disto se levantou Balaao, e 
voltou para a sua terra. Da mesrna sorte 
voltou Balac pelo mesmo caminho, por 
onde tinha vindo. 

CAPITULO XXV. 
Peccdo os Israelitas com as filhas dos Moa- 

bitas : zelo de Tineas. Deos Ike jrromette 
o Summo Sacerdocio. 

ESTE tempo estava Israel em Setlim, 
e o povo cahio em fornicapao com as 

filhas de Moab, 
2 As quaes chamarao os filhos d’lsrael 

para os seus sacrifices: e elles comerao 
delies, e adorarao Os seus Deoses. 

3 E Israel se consagrou ao culto de Beel- 
fegor: do que irado o Senhor, 

4 Disse a Moyses: Toma todos os Prin- 
cipes do povo, e pendura-os numas forcas 
bem ao pino do dia: para que o meu furor 
se aparte d’lsrael. 

5 Disse pois Moyses aos Juizes d’lsrael: 
Cada hum de vos mate aquelles de seus 
proximos, que se consagrarao ao culto de 
Beelfegor. 

6 Neste mesmo tempo aconteceo que hum 
dos filhos d’lsrael entrou, a vista de seus ir- 
maos, em casa d’huma prostituta Madianita, 
vendo-o Moyses, e todos os filhos d’lsrael, 
que choravao diante da porta do Tabernaculo. 

7 O que tendo visto Tineas, filho d’Eleazar, 
que era filho do Sacerdote Aarao, levantou- 
se domeio do povo; e tomando hum punhal, 

8 Entrou apos o Israelita naquelle lugar 
infame, e atravessou com elle d’huma vez 
ambos os dous, homem, e mulher, pelas 
partes genitaes. E logo cessou a praga, que 
os filhos d’lsrael tinhao padecido : 

9 Tendo chegado os que perecerao nella 
ao numero de vinte e quatro mil liomens. 

10 E o Senhor disse a Moyses: 
11 Fineas, filho d’Eleazar, filho do Sacer¬ 

dote Aarao, apartou dos filhos d’lsrael a 
minha ira; porque animado do meu zelo foi 
contra elles, para que nao fosse eu mesmo o 
que extinguisse os filhos d’lsrael. 

12 Por isso dize-lhe, que eu Ihe dou a 
paz do meu concerto, 

13 E que a elle, e a sua descendencia 
Ihe sera dado o Sacerdocio por hum pacto 
eterno : porque foi zeloso pelo seu Deos, e 
expiou a maldade dos filhos d’lsrael. 

14 O Israelita porem que foi morto com 
a Madianita, chamava-se Zambri, e era filho 
de Salu, e Chefe d’huma das familias da 
Tribu de Simeao. 

15 E a mulher Madianita, quo foi morta 
com elle, chamava-se Cozbi, e era filha de 
Sur, hum dos mais illustres Principes dos 
Madianitas. 

16 Fallou mais o Senhor, a M oyscs, di- 
zendo-lhe : 

17 Fazei sentir aos Madianitas, que vos 
sois seus inimigos, e passai-os ao fio da 
espada: 

18 Porque tambem elles vos tratarao a 
vos como inimigos, e vos scduzirao artificio- 
samente por meio do idolo Fogor, e de 
Cozbi sua irma, filha do Principe de Madian, 
que foi morta no dia da praga, por causa do 
sacrilegio de Fogor. 

CAPITULO XXVI. 1 
Terceira resenha dos fdhos d'Israel. 

TAEPOIS de derramado o sangue dos 
culpados, disse o Senhor a Moyses, e 

ao Sacerdote Eleazar, filho d’Aarao : 
2 Fazei resenha de todos os filhos d’ls- 

rael, des dos vinte annos, e dahi para sima, 
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contando por casas, e por familias, todos os 
que podem ir a guerra. 

3 Moyses pois, e Eleazar Sacerdote, es- 
tando na planicie de Moab, ao longo do Jor- 
dao, defronte de Jerico, 

4 Fallarao aos que tinhao vinte annos, e 
dahi para sima, conforme lhes tinha manda- 
do o Senhor ; e eis-aqui o seu numero: 

5 Ruben foi o primogenito d’Israel: seus 
filhos forao Henoch, do qual sahio a familia 
dos Henoquitas ; Fallu, do qual sahio a 
familia dos Falluitas; 

6 Hesron, do qual sahio a familia dos 
Hesronitas; e Carmi, do qual sahio a fa¬ 
milia dos Carmitas. 

7 Estas sao as familias da estirpe de Ru¬ 
ben, que se acharao conter o numero de 
quarenta e tres mil e setecentos e trinta 
homens. 

8 De Fallu foi filho Eliab, 
9 Que teve por filhos a Namuel, Dathan, 

e Abiron. Este Dathan, e este Abiron forao 
os Principes do povo, que se levantarao 
contra Moyses, e Aarao na sedicao de Core, 
quando se revoltarao contra o fSenhor : 

10 E a terra abrindo a sua boca devorou 
a Core, mortos ao mesmo tempo muitos, 
quando o fogo queimou duzentos e sinco- 
enta homens. E entao succedeo o grande 
milagre, 

11 Que, perecendo Core, nao perecerao 
com elle seus filhos. 

12 Forao tambem contados os filhos de 
Simeao pelas suas familias : a saber, Na¬ 
muel, chefe da familia dos Namuelitas; 
Jamin, chefe da familia dos Jaminitas ; Ja- 
quin, chefe da familia dos Jaquinitas ; 

13 Zare, chefe da familia dos Zereitas; 
Saul, chefe da familia dos Saulitas. 

14 Estas sao as familias da estirpe de 
Simeao, que faziao ao todo o numero de 
vinte e dous mil e duzentos homens. 

15 Filhos de Gad, contados pelas suas 
familias, forao Seffon, chefe da familia dos 
Seffonitas; Aggi, chefe da familia dos Ag- 
gitas ; Suni, chefe da familia dos Sunitas; 

16 Ozni, chefe da familia dos Oznitas; 
Her, chefe da familia dos Fleritas ; 

17 Arod, chefe da familia dos Aroditas; 
Ariel, chefe da familia dos Arielitas. 

18 Estas sao as familias de Gad, que fa¬ 
ziao ao todo o numero de quarenta mil e 
quinhentos. 

19 Filhos de Juda forao Her, e Onan, 
que ambos morrerao na terra de Canaan. 

20 E os outros filhos de Juda, contados 
pelas suas familias, forao Sela, chefe da fa¬ 
milia dos Selaitas; Fares, chefe da familia 
dos Faresitas; Zare, chefe da familia dos 
Zareitas. 

21 Filhos de Fares forao Hesron, do qual 
sahio a familia dos Hesronitas; e Hamul, 
do qual sahio a familia dos Hamulitas. 

22 Estas sao as familias de Juda, que 
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se acharao conter o numero de setenta e seis 
mil e quinhentos homens. 

23 Filhos d’Issacar, distinctos pelas suas 
familias, forao Thola, donde vem a familia 
dos Tholaitas; Fua, donde vem a familia 
dos Fuaitas ; 

24 Jasub, donde vem a familia dos Ja- 
subitas; Semran, donde vem a familia dos 
Semranitas. 

25 Estas sao as familias d’Issacar, que se 
acharao conter o numero de sessenta e qua- 
tro mil e trezentos homens. 

26 Filhos de Zabulon, distinctos pelas 
suas familias, forao Sared, chefe da familia 
dos Sareditas ; Elon, chefe da familia dos 
Elonitas; Jalel, chefe da familia dos Jale- 
litas. 

27 Estas sao as familias de Zabulon, que 
se acharao conter o numero de sessenta mil 
e quinhentos. 

28 Filhos de Jose, distinctos pelas suas 
familias, forao Manasses, e Efraim. 

29 De Manasses sahio Maquir, chefe da 
familia dos Maquiritas. Maquir gerou a 
Galaad, chefe da familia dos Galaaditas. 

30 Filhos de Galaad forao Jezer, chefe 
da familia dos Jezeritas; Helec, chefe da 
familia dos Helecitas ; 

31 Asriel, chefe da familia dos Asrielitas; 
Sequem, chefe da familia dos Sequemitas; 

32 Semida, chefe da familia dos Semi- 
daitas; e Heffer, chefe da familia dos Hef- 
feritas. 

33 Heffer foi pai de Salfaad, que nao 
teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes 
sao estes : Maala, Noa, Hegla, Melcha, e 
Thersa. 

34 Estas sao as familias de Manasses, 
que se acharao conter o numero de sinco- 
enta e dous mil e setecentos homens. 

35 Filhos d’Efraim, distinctos pelas suas 
familias, forao estes : Suthala, do qual pre¬ 
cede a familia dos Suthalaitas ; Becher, do 
qual precede a familia dos Becheritas; 
Thehen, do qual precede a familia dos 
Thehenitas. 

36 De Suthala porem foi filho Fleran, do 
qual procede a familia dos Heranitas. 

37 Estas sao as familias dos filhos d’E¬ 
fraim, que se acharao conter o numero de 
trinta e dous mil e quinhentos. 

38 Estes sao os filhos de Jose, distinctos 
pelas suas familias. Filhos de Benjamin, 
distinctos pelas suas familias, forao Bela, 
chefe da familia dos Belaitas; Asbel, chefe 
da familia dos Asbelitas ; Ahiram, chefe da 
familia dos Ahiramitas; 

39 Suffam, chefe da familia dos Suffami- 
tas; Huffam, chefe da familia dos Iluffa- 
mitas. 

40 Filhos de Bela forao Hered, e Noe- 
man. Hered foi chefe da familia dos Here- 
ditas ; Noeman, chefe da familia dos Noe- 
manitas. 
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41 Estes sao os filhos de Benjamin, dis- 
tinctos pel as suas familias, as quaes se acha¬ 
rao conter o numero de quarenta e sinco mil 
e seiscentos homens. 

42 Filhos de Dan, divididos pelas suas 
familias, forao Suham, donde vem a familia 
dos Suhamitas. Eis-aqui os filhos de Dan, 
divididos por familias. 

43 Todos elles forao Suhamitas, cujo nu¬ 
mero era de sessenta e quatro mil e quatro- 
centos homens. 

44 Filhos d’Aser, divididos pelas suas 
familias, forao Jemna, chefe da familia dos 
Jemnaitas; Jessui, chefe da familia dos Jes- 
suitas; Brie, chefe da familia dos Brieitas. 

45 Filhos de Brie forao Heber, chefe da 
familia dos Heberitas ; e Melquiel, chefe da 
familia dos Melquielitas. 

46 O nome d’huma filha d’Aser, foi Sara. 
47 Estas sao as familias dos filhos d’Aser, 

que se acharao fazer o numero de sincoenta 
e tres mil e quatrocentos homens. 

48 Filhos de Neftali, divididos pelas suas 
familias, forao Jesiel, donde procedeo a fa- 
milia dos Jesielitas ; Guni, donde procedeo 
a familia dos Gunitas; 

49 Jeser, donde procedeo a familia dos 
Jeseritas; Sellem, donde procedeo a familia 
dos Sellemitas. 

50 Estas sao as familias dos filhos de 
Neftali, distinctos pelas suas casas, que se 
acharao fazer o numero de quarenta e sinco 
mil e quatrocentos homens. 

51 E acabada de fazer a resenha dos filhos 
d’Israel, se acharao seiscentos e hum mil e 
setecentos e trinta homens. 

52 Fallou depois o Senhor a Moyses, e 
lhe disse: 

53 Por todos estes, que forao contados, 
sera a terra repartida, para elles a possuirem, 
segundo o seu numero, e a distincpao dos 
seus nomes. 

54 Aos que forem mais em numero, da- 
ras tu poryao maior; e aos que forem me- 
nos, huma menor : e dar-se-ha a cada hum 
a sua heranf a, conforme a resenha, que agora 
se fez ; 

55 Mas isto de maneira, que a terra seja 
repartida por sorte entre as Tribus, e familias. 

56 E tudo o que cahir em sorte, isso sera 
o com que fiquem os de maior numero, ou 
os de numero mais pequeno. 

57 Eis-aqui tambem o numero dos filhos 
de Levi, distinctos pelas suas familias: Ger- 
son, chefe da familia dos Gersonitas; Caath, 
chefe da familia dos Caathitas; Merari, chefe 
da familia dos Meraritas. 

58 Estas sao as familias de Levi: a fa¬ 
milia de Lobni, a familia d’Hebron, a familia 
de Moholi,' a familia de Musi, a familia de 
Core. Mas Caath gerou a Amram : 

59 O qual teve por mulher a Jocabed, 
filha de Levi, que lhe nasceo no Egypto. 
Esta Jocabed teve d’Amram seu marido por 

filhos a Aarao, e a Moyses, e a Maria, irma 
delies. 

60 Aarao teve por filhos a Nadab, a Abiu, 
a Eleazar, e a Ithamar. 

61 Dos quaes Nadab, e Abiu, tendo of- 
ferecido hum fogo estranho diante do Se¬ 
nhor, forao punidos de morte. 

62 E todos os que forao contados fizerao 
o numero de vinte e tres mil homens, d’hum 
mez, e dahi para sima: porque nao se fez 
resenha defies entre os filhos d’lsrael, nem 
se lhes deo heran^a com os outros. 

63 Este he o numero dos filhos d’Israel, 
que forao descriptos por Moyses, e pelo Sa- 
cerdote Eleazar, na planicie de Moab, ao 
longo do Jordao, defronte de Jerico. 

64 Entre os quaes nao se achou nenhum 
daquelles, que tinhao sido contados antes 
por Moyses, e por Aarao, no deserto de 
Sinai. 

65 Porque o Senhor havia predito, que 
todos elles morreriao no ermo. Por isso 
nao ficou defies nenhum, excepto Caleb filho 
de Jefone, e Josue filho de Nun. 

CAPITULO XXVII. 
Lei tocante as heranqas. Josue nomeado por 

Deos para succeder a Moyses. 

ORA as filhas de Salfaad, filho d’Heffer, 
filho de Galaad, filho de Maquir, filho 

de Manasses, que foi filho de Jose, cujos 
nomes sao Maala, Noa, Hegla, Melcha, e 
Thersa, 

2 Vierao appresentar-se a Moyses, a Elea¬ 
zar Sacerdote, e a todos os Principes do 
povo a porta do Tabernaculo do concerto, e 
lhes disserao : 

3 Nosso pai morreo no deserto : elle nao 
teve parte na sedipao, que foi excitada por 
Core contra o Senhor; mas morreo no seu 
peccado, e nao teve filhos machos. Porque 
razao logo ha de perecer o seu nome da sua 
familia, por nao ter tido filhos? Dai-nos 
huma heranpa entre os parentes de nosso 
pai. 

4 Levou Moyses o negocio destas mu- 
Iheres ao juizo do Senhor, 

5 O qual lhe disse : 
6 As filhas de Salfaad pedem huma cousa 

justa: da-lhes terras, que ellas possuao en¬ 
tre os parentes de seu pai, e ellas lhe succe- 
dao como suas herdeiras. 

7 E eis-aqui o que tu diras aos filhos 
d’lsrael: 

8 Quando algum homem morrer sem 
• deixar filhos, os seus bens passarao a sua 

filha, que os herdara. 
9 Se nao fiver filha, tera por successors 

a seus irmaos. 
10 Se nao tiver nem ainda irmaos, da- 

reis a sua heran^a aos irmaos de seu pai. 
11 Se nao tiver nem ainda tios paternos, 

dar-se-ha a sua heran^a aos parentes mais 
proximos. E esta Lei sera guardada invio- 
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lavelmente, e para sempre, como o Senlior 
raandou a Moyses. 

12 Disse outrosi o SenliOT a Moyses : 
Sobe a este monte Abarim, e contempla 
dahi o paiz, que eu estou para dar aos filhos 
d’Israel. 

13 E depois que o tiveres visto, iras 
tambem para o teu povo, como foi teu ir- 
mao Aarao: 

14 Porque ambos vos me offendestes no 
deserto de Sin, na contradicpao do povo, 
nem me quizestes santificar diante delle, 
acerca das aguas ; daquellas aguas da con- 
tradicpao em Cades no deserto de Sin. 

15 Moyses lhe respondeo : 
16 0 Senhor Deos dos espiritos de todos 

os homens escolha por si mesmo algum ho- 
mem, que vigie sobre todo este povo ; 

17 Que possa sahir, e entrar adiante del- 
les ; tiral-los, ou introduzil-los ; para que o 
povo do Senhor nao seja como humas ove- 
lhas sem pastor. 

18 Disse-lhe o Senhor: Pega em Josu£, 
filho de Nun, nesse homem, em que reside 
o espirito, e impbe-lhe as maos : 

19 O qual se apresentara diante do Sa- 
cerdote Eleazar, e diante de todo o povo: 

20 E tu lhe daras os preceitos a vista de 
todos, e huma parte da tua gloria, para que 
toda a Synagoga dos filhos d’Israel o ouja, e 
lhe obedepa. 

21 Sobre o que, quando se houver d’em- 
prehender alguma cousa, o Sacerdote Elea¬ 
zar consultara o Senhor; e conformemente 
ao que disser Eleazar, sahira, e entrara 
Josue, e com elle todos os filhos d’Israel, e 
o resto do povo. 

22 Fez Moyses pois o que o Senhor lhe 
tinha ordenado ; e tendo pegado em Josue, 
o apresentou diante do Sacerdote Eleazar, e 
diante de todo o Ajuntamento do Povo : 

23 E depois de lhe ter imposto as maos 
sobre a sua cabepa, lhe declarou tudo o que 
o Senhor lhe havia mandado. 

CAPITULO XXVIII. 
Leis sobre os sacrijicios de cada diet, e sobre os 

das Festas. 

ISSE tambem o Senhor a Moyses : 
2 Ordena aos filhos d’Israel, e dize- 

ihes: Offerecei-me nos seus tempos as mi- 
nhas offertas, os paes, e as hostias de sua- 
vissimo cheiro, que se queimao diante de 
mim. 

3 Eis-aqui os sacrificios, que vos me 
deveis oflferecer : Offerecereis cada dia dous 
cordeiros d’hum anno, que nao tenhao de- 
feito, em holocausto perpetuo: 

4 Hum pela manha, outro a tarde: 
5 Com a decima parte d’hum efi de fari- 

nha, que seja amassada na quarta parte 
d’hum hin d’azeite purissimo. 

6 Este he o holocausto perpetuo, que vos 
offerecestes no monte Sinai, como hum sacri- 
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ficio de suavissimo cheiro para o Senhor, que 
foi consumido no fogo. 

7 E por offerta de licores offerecereis 
huma medida de vinho, que leve a quarta 
parte d’hum hin por cada cordeiro no San- 
tuario do Senhor. 

8 Offerecereis da mesma sorte a tarde o 
outro cordeiro, com todas, e com as mesmas 
ceremonias do sacrificio da manha, e dos 
licores, como huma offerta de suavissimo 
cheiro para o Senhor. 

9 No dia de Sabbado offerecereis dous 
cordeiros d’hum anno sem defeito, com duas 
dizimas de farinha misturada com azeite para 
o sacrificiq, e as offertas de licores, 

10 Que se derramao, conforme esta pre- 
scripto, todos os Sabbados em holocausto 
perpetuo. 

11 No primeiro dia do mez offerecereis 
ao Senhor em holocausto, dous bezerros da 
manada, hum carneiro, sete cordeiros d’hum 
anno sem defeito, 

12 E tres dizimas de farinha misturada 
com azeite no sacrificio de cada bezerro; e 
duas dizimas de farinha misturada com 
azeite por cada carneiro : 

13 E a dizima da dizima de farinha mis¬ 
turada com azeite no sacrificio de cada cor¬ 
deiro. Isto he hum holocausto de suavis¬ 
simo cheiro, e de huma oblacao consumida 
pelo fogo para gloria do Senhor. 

14 Eis-aqui as offerendas de vinho, que 
se deve derramar por cada victima: ametade 
d’hum hin por cada bezerro, huma terca pelo 
carneiro, e huma quarta pelo cordeiro. Este 
sera o holocausto, que se offerefa todos os 
mezes, que huns a outros se succedem no 
decurso do anno. 

15 Offerecer-se-ha tambem ao Senhor 
hum bode pelos peccados, em holocausto 
perpetuo, com as suas libafoes. 

16 No dia quatorze do primeiro mez sera 
a Pascoa do Senhor, 

17 E a solemnidade sera no dia quinze : 
sete dias se comerad paes asmos. 

18 Destes o primeiro dia sera particular- 
mente veneravel, e santo : Vos nao fareis 
nelle obra alguma servil. 

19 Offerecereis ao Senhor em sacrificio 
d’holocausto dous bezerros da manada, hum 
carneiro, sete cordeiros d’hum anno sem de¬ 
feito : 

20 As offerendas de farinha por cada hum 
serao de farinha misturada com azeite; tres 
dizimas por cada bezerro, e duas dizimas pelo 
carneiro, 

21 E a dizima da dizima por cada cor¬ 
deiro, isto he, por cada hum dos sete cor¬ 
deiros, 

22 Com hum bode pelo peccado, para 
vos obterdes a expiafao delle, 

23 Sem contar o holocausto da manha, 
que vos offerecereis todos os dias. 

24 Assim fareis cada dia estas oblacoes 
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por sete ilia?, para manterdes o fogo, e o 
cheiro de summo agrado para o Senhor, que 
se levantara do holocausto, e das libapoes 
de cada hum. 

25 O dia setimo sera tambem para vos 
celeberrimo, e santo : nao fareis nelle obra 
alguma servil. 

26 O dia das primicias, quando vos, com- 
pletas as sete semanas, otferecerdes ao Se¬ 
nhor do grao novo, sera tambem para vos 
veneravel, e santo: nao fareis nelle obra 
alguma servil. 

27 E offerecereis ao Senhor em holo¬ 
causto d’hum suavissimo cheiro, dous be- 
zerros da manada, hum carneiro, e sete cor- 
deiros d’hum anno sem defeito, 

28 Com as oblapoes, que os devem acom- 
panhar no sacrificio: a saber, tres dizimas 
de farinha misturada com azeite por cada 
bezerro, duas pelo carneiro, 

29 E a dizima da dizima pelos cordeiros ; 
isto he, por cada hum dos sete cordeiros. 

30 Offerecereis outrosi o bode, que se 
immola pela expiapao, afora o holocausto 
perpetuo, acompanhado das suas libapoes. 

31 Todas estas victimas, que vos offere- 
cerdes com as suas libapoes, serao sem de¬ 
feito. 

CAPITULO XXIX. 

Sacrificios na Festa das Trombetas, na da 
Expiagao, e na dos Tabernaculos. 

PRIMEIRO dia do setimo mez sera 
tambem para vos veneravel, e santo. 

Nao fareis nelle obra alguma servil, porque 
he o dia do sonido retumbante das trombetas. 

2 Offerecereis ao Senhor em holocausto 
de suavissimo cheiro, hum bezerro da mana¬ 
da, hum carneiro, e sete cordeiros d’hum 
anno sem defeito, 

3 Com as oblapoes, que os devem acom- 
panhar no sacrificio : a saber, tres dizimas 
de farinha misturada com azeite por cada 
bezerro, duas dizimas pelo carneiro, 

4 Huma dizima por cada cordeiro, isto 
he, por cada hum dos sete cordeiros: 

5 Eo bode pelo peccado, que se offerece 
para expiapao do povo ; 

6 Sem contar o holocausto dos primeiros 
dias do mez com as suas oblapoes; e o holo¬ 
causto perpetuo com as oblapoes costumadas 
de farinha, e de licores, as quaes vos offere¬ 
cereis 'sempre com as mesmas ceremonias, 
como hum cheiro suavissimo, que se queima 
diante do Senhor. 

7 O dia decimo deste setimo mez sera 
tambem para vos santo, e veneravel: neste 
dia affligireis vos as vossas almas, e nelle 
nao fareis obra alguma servil. 

8 Offerecereis ao Senhor em holocausto 
de suavissimo cheiro, hum bezerro da ma¬ 
nada, hum carneiro, e sete cordeiros d’hum 
anno, que nao tenhao defeito, 

9 Com as oblapoes, que os devem acoin- 

panhar no sacrifico: a saber, tres dizimas 
de farinha revolvida em azeite por cada be¬ 
zerro, duas dizimas pelo carneiro, 

10 A dizima da dizima por cada cordeiro, 
isto he, por cada hum dos sete cordeiros: 

11 E o bode pelo peccado, afora as 
cousas, que se costumao offerecer pela ex¬ 
piapao do delicto; e sem contar o holo¬ 
causto perpetuo com as suas oblapoes de 
farinha, e de licores. 

12 No dia quinze do setimo mez, que 
sera santo, e veneravel para vos, nao fareis 
obra alguma servil; mas celebrareis a solem- 
nidade do Senhor por sete dias. 

13 E offerecereis ao Senhor em holo¬ 
causto de suavissimo cheiro treze bezerros 
da manada, dous carneiros, e quatorze cor¬ 
deiros d’hum anno, que nao tenhao defeito, 

14 Com as oblapoes, que os devem 
acompanhar : a saber, tres dizimas de fari¬ 
nha revolvida em azeite por cada bezerro, 
isto he, por cada hum dos treze bezerros; 
duas dizimas por hum carneiro, isto he, por 
cada hum dos dous carneiros; 

15 E a dizima da dizima por cada cordeiro, 
isto he, por cada hum dos quatorze cor¬ 
deiros : 

16 E o bode pelo peccado; sem contaro 
holocausto perpetuo, e as suas oblapoes de 
farinha, e de licores. 

17 No segundo dia offerecereis doze 
bezerros da manada, dous carneiros, e qua¬ 
torze cordeiros d’hum anno, que nao tenhao 
mazella: 

18 Ajuntar-lhes-heis tambem, conforme 
vos esta prescripto, as oblapoes de farinha, e 
de licores por cada bezerro, por cada car¬ 
neiro, e por cada cordeiro : 

19 E o bode pelo peccado; sem con¬ 
tar o holocausto perpetuo, e as suas obla¬ 
poes de farinha, e de licores. 

20 No terceiro dia offerecereis onze be¬ 
zerros, dous carneiros, e quatorze cordeiros 
d’hum anno, que nao tenhao mazella : 

21 E ajuntar-lhes-heis tambem, conforme 
vos esta prescripto, as oblapoes de farinha, e 
de licores por cada bezerro, carneiro, e cor¬ 
deiro : 

22 E o bode pelo peccado; sem entrar 
nesta conta o holocausto perpetuo, com as 
suas oblapoes de farinha, e de licores. 

23 No quarto dia offerecereis dez bezer¬ 
ros, dous carneiros, e quatorze cordeiros 
d’hum anno, que nao tenhao mazella: 

24 E ajuntar-lhes-heis tambem, conforme 
vos esta prescripto, as oblapoes de farinha, e 
de licores por cada bezerro, carneiro, e cor¬ 
deiro : 

25 E o bode pelo peccado; sem entrar 
nesta conta o holocausto perpdtuo, com as 
suas oblapoes de farinha, e de licores. 

26 No quinto dia offerecereis nove be¬ 
zerros, dous carneiros, e quatorze cordeiros 
d’hum anno, que nao tenhao mazella: 
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27 E ajuntar-lhes-heis tambem, conforme 
vos esta prescripto, as oblapoes de farinha, e 
de licores por cada bezerro, carneiro, e cor- 
deiro : 

28 E o bode pelo peccado; sem entrar 
nesta conta o holocausto perpetuo, com as 
suas oblacoes de farinha, e de licores. 

29 No sexto dia offerecereis oito bezerros, 
dous carneiros, e quatorze cordeiros d’hum 
anno, que nao tenhao mazella: 

30 E ajuntar-lhes-heis tambem, conforme 
vos esta prescripto, as oblacoes de farinha, e 
de licores por cada bezerro, carneiro, e cor- 
deiro : 

31 E o bode pelo peccado ; sem entrar 
nesta conta o holocausto perpetuo, com as 
suas oblacoes de farinha, e de licores. 

32 No setimo dia offerecereis sete bezerros, 
dous carneiros, e quatorze cordeiros d’hum 
anno, que nao tenhao mazella : 

33 E ajuntar-lhes-heis tambem, conforme 
vos esta prescripto, as oblacoes de farinha, 
e de licores por cada bezerro, carneiro, e 
cordeiro : 

34 E o bode pelo peccado; sem entrar 
nesta conta o holocausto perpetuo, com as 
suas oblacoes de farinha, e de licores. 

35 No oitavo dia, que sera o mais celebre, 
nao fareis obra alguma servil; 

36 E offerecereis ao Senhor em holo¬ 
causto de suavissimo cheiro hum bezerro, 
hum carneiro, e sete cordeiros d’hum anno, 
que nao tenhao defeito : 

37 E ajuntar-lhes-heis tambem, conforme 
vos esta prescripto, as oblacoes de farinha, e 
de licores por cada bezerro, carneiro, e cor 
deiro: 

38 E o bode pelo peccado; sem entrar 
nesta conta o holocausto perpetuo, com as 
suas oblacoes de farinha, e de licores. 

39 Eis-aqui o que vos haveis d’offerecer 
ao Senhor nas vossas Festividades; sem 
contar os holocaustos, as oblacoes de farinha, 
e de licores, e as hostias pacificas, que vos 
offerees a Deos, ou seja em cumprimento 
dos vossos votos, ou por devopao voluntaria. 

CAPITULO XXX. 
Leis sobre os votos, e promessas das mulheres. 

O EFERIO Moyses aos filhos d’Israel 
tudo o que o Senhor lhe tinha mandado: 

2 E disse aos Principes das Tribus dos 
filhos d’lsrael: Eis-aqui o que o Senhor 
ordenou: 

3 Se hum homem fez hum voto ao Se¬ 
nhor, ou se obrigou com juramento; deve 
nao faltar a sua palavra, mas cumprir o que 
prometteo. 

4 Quando huma mulher fez hum voto, e 
se ligou com juramento, se ella he rapariga, 
que viva ainda em casa de seu pai, e o pai 
sabendo do voto, que ella fez, e do juramen¬ 
to, com que se ligou, nao disse nada; esta 
ella obrigada ao seu voto: 
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5 E cumprira effectivamente tudo o que 
prometteo, e jurou. 

6 Porem se o pai se oppoz ao voto, logo 
que o soube, tanto os votos, como os jura- 
mentos serao nullos; e ella nao estara obri¬ 
gada ao que prometteo, porque o pai se lhe 
oppoz. 

7 Se ella he mulher casada, que fez o voto, 
e pela palavra, que huma vez sahio da sua 
boca, se ligou com juramento : 

8 E seu marido o nao contradisse no 
mesmo dia, que o soube; estara ella obri¬ 
gada ao voto, e cumprira tudo o que pro¬ 
metteo. 

9 Se tendo-o sabido seu marido, este o 
reclamou logo, e tornou com isto nullas as 
suas promessas, e as palavras, com que ella 
se tinha obrigado; o Senhor lhe perdoara o 
nao cumprir o voto. 

10 A viuva, e a repudiada cumprirao 
todos os seus votos. . 

11 Se huma mulher, estando em casa de 
seu marido, se ligou por voto, e por jura¬ 
mento, 

12 E seu marido tendo-o sabido, nao 
disse nada, e nao desapprovou a promessa 
feita, deve ella cumprir tudo o que prometteo. 

13 Mas se o marido o contradisse logo, 
nao estara obrigada a promessa, visto que seu 
marido a desapprovou; e o Senhor lhe per- 
doara. 

14 Se ella fez voto, e se obrigou com 
juramento a affligir a sua alma ou com jejum, 
ou com outro genero d’abstinencia; depen¬ 
dent da vontade de seu marido fazel-lo ella, 
ou nao o fazer. 

15 Se seu marido, tendo-o ouvido, nao 
disse nada, e esteve ate o outro dia sem de¬ 
clarer o seu sentimento; ella cumprira todos 
os seus votos, e todas as suas promessas: 
porque o marido nao disse nada, logo que 
o ouvio. 

16 Se depois que elle soube do voto de 
sua mulher, o desapprovou, elle sera o que 
fique encarregado da sua iniquidade. 

17 Estas sao as Leis, que o Senhor deo 
a Moyses, para serem guardadas entre o 
marido, e sua mulher, entre o pai, e sua 
filha, que ainda he rapariga, ou que more 
em casa de seu pai. 

CAPITULO XXXI. 
Desfeita dosMadianitas. Repartigaoda presa. 

rjEPOIS fallou o Senhor a Moyses, di- 

2 Vinga primeiro os filhos d’Israel dos 
Madianitas, e depois iras unir-te ao teu povo. 

3 E logo disse Moyses ao povo: Fazei 
tomar as armas a alguns d’entre vos, e pre- 
pa rai-os para o combate, para que elles pos- 
sao executar a vingan^a do Senhor contra 
os Madianitas. 

4 Escolhei mil homens de cada Tribu 
d’lsrael, para serem mandados a guerre. 
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5 Derao elles pois mil soldados de cada 
Tribu, isto he, doze mil homens prestes para 
combater: 

6 Os quaes Moyses despedio com Fineas, 
filho do Sacerdote Eleazar; dando tambem 
a este os vasos santos, e as trombetas, que 
se haviao de fazer soar. 

7 Pelejarao elles pois com os Madianitas; 
e tendo-os vencido, passarao a espada todos 
os machos, 

8 E matarao os seus Reis Evi, Recem, 
Sur, Hur, e Rebe, sinco Principes daquella 
Nap ao, com Balaao filho de Beor: 

9 E tomarao-lhes as suas mulheres, os 
seus filhinhos, todos os seus gados, e toda a 
sua mobilia; saquearao tudo quanto tinhao : 

10 Queimarao todas as suas Cidades, to- 
das as suas aldeas, e todos os seus castellos. 

11 E tendo trazido a sua presa, e tudo 
o que tinhao tornado, tanto d’homens, como 
de bestas, 

12 Apresentarao-no a Moyses, a Elea¬ 
zar Sacerdote, e a toda a multidao dos filhos 
d’Israel: e levarao ao campo na planicie de 
Moab, ao longo do Jordao, defronte de Je- 
rico, todo o resto do que haviao tornado, 
que podia ter alguma serventia. 

13 Sahirao pois Moyses, o Sacerdote 
Eleazar, e todos os Principes da Synagoga 
a encontrar-se com elles fora do campo. 

14 E Moyses se enfadou contra os prin- 
cipaes Officiaes do exercito, contra os Coro- 
neis, e os Capitaes, que vinhao da batalha, 
e lhes disse: 

15 Porque reservastes vos as mulheres? 
16 Nao sao ellas as que seduzirao os filhos 

d’Israel por conselho de Balaao, e as que 
vos fizerao violar a Lei do Senhor pelo pec- 
cado de Fogor, donde nasceo ser o povo 
ferido ? 

17 Matai pois todos os machos, ainda os 
que sao crianyas, e degolai as mulheres, 
que ja conhecerao homens : 

18 Mas reservai para vos todas as rapa- 
rigas, e todas as outras, que estao virgens; 

19 E deixai-vos ficar fora do campo sete 
dias. Aquelle, que tiver morto algum ho- 
mem, ou que tiver tocado hum homem 
morto por outro, purificar-se-ha ao terceiro 
dia, e ao setimo. 

20 Purificareis tambem a presa, os vesti- 
dos, os vasos, e tudo o que pode ser d’al- 
gum uso, ou seja de pelles, ou de pello de 
cabras, ou de pao. 

21 O Sacerdote Eleazar tambem fallou 
nestes termos a gente de guerra, que tinha 
pelejado : Eis-aqui o preceito da Lei, que 
o Senhor deo a Moyses : 

22 O ouro, a prata, o metal, o ferro, o 
chumbo, o estanho, 

23 E tudo o que pode passarpelas cham- 
mas, sera purificado no fogo : e tudo o que 
nao pode sofrer o fogo sera santificado pela 
agua d’expia^ao. 

24 Vos lavareis os vossos vestidos no dia 
setimo; e depois de purificados, tornareis 
para o campo. 

25 Outrosi disse o Senhor a Moyses: 
26 Fazei o inventario de tudo o que foi 

tornado, des dos homens ate as bestas, tu, o 
Sacerdote Eleazar, e os Principes do povo : 

27 E reparte a presa igualmente entre os 
que pelejarao, e estiverao na guerra, e entre 
todo o resto do povo. 

28 Separaras tambem a parte do Senhor 
de toda a presa daquelles, que pelejarao, 
e estiverao na guerra : de cada quinhentos 
homens, ou ovelhas, ou bois, ou asnos, 
tiraras hum, 

29 Que daras ao Sacerdote Eleazar, por¬ 
que sao primicias do Senhor. 

30 Quanto a outra ametade da presa, 
que pertence aos filhos d’Israel, de cada 
sincoenta homens, ou bois, ou asnos, ou 
ovelhas, ou outros animaes, quaesquer que 
forem, tiraras hum, e o daras aos Levitas, 
que velao em guarda, e nas funccoes do 
Tabernaculo do Senhor. 

31 Fizerao Moyses, e Eleazar como o 
Senhor tinha mandado. 

32 E achou-se que a presa, que se tinha 
tornado, era de seiscentas e setenta e sinco 
mil ovelhas; 

33 De setenta e dous mil bois ; 
34 De sessenta e hum mil burros; 
35 E de trinta e duas mil pessoas do sexo 

feminino, que nao tinhao conhecido homem. 
36 Deo-se ametade aos que tinhao com- 

batido, a qual importava em trezentas e 
trinta e sete mil e quinhentas ovelhas, 

37 Donde se reservou por quinhao do 
Senhor a quantia de seiscentas e setenta' e 
sinco ovelhas : 

38 Trinta e seis mil bois, donde se reser¬ 
vou a quantia de setenta e dous : 

39 Trinta mil e quinhentos burros, donde 
se reservou a quantia de sessenta e hum : 

40 E dezeseis mil donzellas, donde forao 
reservadas trinta e duas por quinhao do 
Senhor. 

41 Ao Sacerdote Eleazar deo Moyses, 
conforme lhe tinha sido mandado, o nu- 
mero das primicias do Senhor, 

42 Que elle tirou da ametade da presa 
dos filhos d’Israel, posta a parte para os que 
tinhao pelejado. 

43 Quanto a outra ametade da presa, que 
se deo ao resto do povo, e que monlava a 
trezentas e trinta e sete mil e quinhentas 
ovelhas, 

44 Trinta e seis mil bois, 
45 Trinta mil e quinhentos burros, 
46 E dezeseis mil donzellas : 
47 Tirou Moyses a quinquagesima parte, 

e deo-a aos Levitas, que velavao em guarda, 
e nas funcfSes do Tabernaculo do Senhor, 
como o Senhor o tinha ordenado. 

48 Entao se chegarao a Moyses os priu- 
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cipaes Officiaes do exercito, os Coroneis, e 
os Capitaes, e lhe disserao : 

49 Nos teus servos contamos todos os 
soldados, que commandavamos, e nao se 
achou faltar nem hum. 
■ 50 For esta causa offerecemos cada hum 
de nos por donativo ao Senhor o que no 
esbulho pudemos achar de vasos d’ouro, 
ligas das pernas, barceletes, manilhas, an- 
neis, e collares ; para que tu offerepas por 
nos ao Senhor as tuas oraches. 

51 Moysds pois, e o Sacerdote Eleazar 
receberao dos Coroneis, e dos Capitaes todo 
o ouro em diversas especies, 

52 0 qual pesava dezeseis mil e setecentos 
e sincoenta siclos. 

53 Porque cada hum tinha dado por seu 
o que na presa tomara. 

54 E tendo recebido este ouro, elles o 
metterao no Tabernaculo do testemunho, 
para ser hum monumento dos filhos d’Israel 
diante do Senhor. 

CAPITULO XXXII. 
Assina Moyses territorio as Tribus de Gad, 

e de Ruben, da banda ddquem do Jorddo. 

/ARA os filhos de Ruben, e de Gad tinhao 
hum grande numero de gados, e pos- 

suiao em bestiagem riquezas infinitas. Ven- 
do pois que as terras de Jazer, e de Galaad 
erao proprias para sustentar bestas, 

2 Vierao ter com Moyses, com o Sacer¬ 
dote Eleazar, e com os Principes do povo, 
e lhes disserao: 

3 Ataroth, Dibon, Jazer, Nemra, Hese- 
bon, Eleale, Saban, Nebo, e Beon, 

4 Todas terras, que o Senhor tem redu- 
zido debaixo da dominapao dos filhos d’Israel, 
sao hum paiz muito fertil, e proprio para o 
sustento da bestiagem: e nos servos teus 
temos muitas bestas. 

5 Se nos pois temos achado graca diante 
dos teus olhos, supplicamos-te que nos des 
a posse desta terra a nos teus servos, e que 
nos nao fapas passar o Jordao. 

6 Moyses lhes respondeo : Por ventura 
irao vossos irmaos para a batalha, ficando 
vos aqui mui descanpados? 

7 Porque andais vos mettendo terrores 
nos animos dos filhos d’Israel, para elles 
nao ousarem passar ao lugar, que o Senhor 
esta para lhes dar ? 

8 Nao he isto fazer o mesmo, que fizerao 
vossos pais, quando eu os enviei de Cades- 
barne reconhecer esta terra? 

9 Porque elles depois de terem chegado 
ao valle do Cacho; depois de terem corrido 
toda a regiao, vierao metter medos no cora- 
pao dos filhos d’Israel, para lhes tolherem 
entrar nas terras, que o Senhor lhes havia 
dado. 

10 E o Senhor irado fez este juramento: 
11 Estes homens, disse elle, que sahirao 

do Egypto, des de vinte annos, e dahi para 
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sima, nao hao de ver a terra, que eu pro- 
rnetti com juramento a Abrahao, Isaac, e 
Jacob; porque me nao quizerao seguir, 

12 Excepto Caleb, filho de Jefone Ce- 
nezeo, e Josue, filho de Nun, que cumpri- 
rao com a minha vontade. 

13 E o Senhor irado contra Israel, o fez 
andar errante pelo deserto quarenta annos, 
ate que esta gerapao de homens, que assim 
tinhao peccado na sua presenca, fosse de 
todo extincta. 

14 E eis-ahi agora, proseguio Moyses, 
succedestes vos a vossos pais, como buns 
filhos, e como huns arrebentos d’homens 
peccadores, para augmentardes ainda o furor 
do Senhor contra Israel. 

15 Se vos nao quizerdes seguir o Senhor, 
deixara elle o povo neste deserto, e vos se- 
reis a causa da rnorte de todos. 

16 Mas os filhos de Ruben, e de Gad, 
chegando-se a elle, lhe disserao: Nos fare- 
mos curraes para as nossas ovelhas, e cava- 
lharices para as nossas bestas, e edificare- 
mos Cidades fortes para nellas pormos os 
nossos filhinhos: 

17 Quanto a nos por£m, nos marchare- 
mos armados, e promptos a pelejar na 
frente dos filhos d’Israel, ate os mettermos 
de posse dos lugares, onde elles se devern 
estabelecer. Entretanto as nossas crianpas 
ficarao em Cidades muradas, com tudo o que 
nos podemos ter de bens, para elles nao 
ficarem expostos as ciladas da gente do paiz. 

18 Nos nao voltaremos para nossas casas, 
menos que os filhos d’Israel nao possuao a 
terra, que deve ser a sua heranpa : 

19 E nao pediremos nada da banda da- 
lem do Jordao, visto que ja possuimos a 
nossa porpao no paiz, que fica ao Oriente 
deste rio. 

20 Moyses lhes respondeo : Se vos estais 
resolutos a fazer o que prometteis, marchai 
em presenpa do Senhor, promptos a com- 
bater : 

21 E todos os d’entre vos, que podern ir 
a guerra, passem o Jordao com as armas 
na mao, ate que o Senhor destrua os seus 
inimigos, 

22 E todo o paiz lhe seja subjugado : e 
entao sereis vos inculpaveis diante do Se¬ 
nhor, e diante d’Israel, e possuireis com a 
assistencia do Senhor as terras que desejais. 

23 Mas se vos nao fizerdes o que tendes 
dito, he sem duvida que peccareis contra 
Deos: e tende por certo, que o vosso pec¬ 
cado ha de cahir sobre vos. 

24 Edificai pois Cidades para os vossos 
filhinhos, e fazei curraes, e cavalharices 
para as vossas ovelhas, e para as vossas 
bestas: e cumpri o que promettestes. 

25 Responderao os filhos de Gad, e de 
Ruben a Moyses: Nos somos teus servos, e 
faremos o que nosso Senhor nos manda. 

26 Nos deixaremos nas Cidades de Gg- 



laad os nossos filhinhos, as nossas mulheres, 
os nossos gqdos, e a nossa bestiagem : 

27 E quanto a nos, que somos servos 
teus, nos iremos a guerra promptos para 
pelejar, como tu, Senhor, o mandas. 

28 Moyses pois deo esta ordem ao Sacer- 
dote Eleazar, a Josue fill to de Nun, e aos 
Principes das familias em Tribu, e lhes disse : 

29 Se os filhos de Gad, e o filhos de Ru¬ 
ben passarem todos o Jordao, e forem ar- 
mados comvosco a pelejar diante do Se¬ 
nhor; tanto que vos for sujeita a terra, dai- 
lhes a Galaad para elles a possuirem, como 
propria heranpa sua. 

30 Mas se elles nao quizerem passar ar- 
mados comvosco a terra de Canaan, sejao 
obrigados a tomar no meio de vos os lugares 
da sua habitafao. 

31 Os filhos de Gad, e os filhos de Ruben 
responderao: Nos faremos como o Senhor 
disse a seus servos : 

32 Nos marcharemos com as armas na 
mao diante do Senhor, ate a terra de Canaan; 
e confessamos que ja recebemos da banda 
daquem do Jordao a terra, que devemos 
possuir. 

33 Deo logo Moyses aos filhos* de Gad, 
e de Ruben, e a meia Tribu de Manasses, 
filho de Jose, o Reino de Sehon, Rei dos 
Amorrheos, e o Reino d’Og, Rei de Basan, 
e o seu paiz com todas as Cidades, que nelle 
se comprehendem. 

34 Depois reedificarao os filhos de Gad 
as Cidades de Dibon, Ataroth, Aroer, 

35 Etroth, Soffan, Jazer, Jegbaa, 
36 Bethnemra, e Betharan, fazendo-as 

Cidades fortes; e fabricarao curraes para 
os seus gados. 

37 Os filhos de Ruben reedificarao a 
Hesebon, Eleale, Cariathaim, 

38 Nabo, e Baalmeon, mudando-lhes os 
nomes, e tambem a Sabama: pondo nomes 
as Cidades, que tinhao fundado. 

39 E os filhos de Maquir, filho de Ma¬ 
nasses, entrarao no paiz de Galaad, e des- 
truirao-no, depois de terem morto os Amor¬ 
rheos, que o habitavao. 

40 Deo pois Moyses o paiz de Galaad a 
Maquir, filho de Manasses, que habitou 
nelle. 

41 Depois entrou Jair, filho de Manassds, 
no mesmo paiz, e nelle se fez senhor de 
muitas aldeas, a que deo o nome de Havoth- 
Jair, que quer dizer, as Aldeas de Jair. 

42 Entrou tambem nelle Nobe, e tomou 
Chanath com todas as aldeas da sua jurisdic- 
yao, e lhe deo o seu nome, chamando-a Nobe. 

CAPITULO XXXIII. 
Mansoes, ou Estates dos Israelites no deser- 

to, desde que sukirao do Egypto, ate chega- 
rem as planicies de Moab. 

IS-AQUI as mansoes dos filhos d’lsrael, 
depois que sahirao do Egypto reparti- 

5 XXXIII. 

dos em diversas turmas, debaixo da eonducta 
de Moysds, e de Aarao, 

2 As quaes descreveo Moyses, segundo 
os lugares dos seus acampamentos, que elles 
mudavao ao mandado do Senhor. 

3 Os filhos pois d’lsrael partirao de Ra- 
messe no dia quinze do primeiro mez, ao 
outro dia da Pascoa, por hum effeito da so- 
berana mao do Senhor, fi vista de todos os 
Egypcios, 

4 Que sepultavao os seus primogenitos, 
a quern o Senhor tinha ferido (tendo exerci- 
tado a sua vingan^a ate sobre os seus Deoses) 

5 Daqui se forao elles acampar em Soc- 
coth. 

6 De Soccoth vierao a Etham, que fica 
na extremidade do deserto. 

7 Tendo sahido d’Etham, vierao ate de- 
fronte de Fihahiroth, que olha para Beelsefon, 
e acamparao-se diante de Magdala. 

8 De Fihahiroth passarao pelo meio do mar 
ao deserto; e tendo marchado tres dias pelo 
deserto d’Etham, acamparao-se em Mara. 

9 De Mara vierao a Elim, onde havia 
doze fontes d’aguas, e setenta palmeiras: e 
alii se acamparao. 

10 Tendo daqui descampado, forao abar- 
racar-se junto ao Mar Vermelho; e partidos 
do Mar Vermelho, 

11 Se acamparao no deserto de Sin. 
12 De Sin vierao a Dafea. 
13 Tendo partido de Dafea, vierao acam- 

par-se em Alus. 
14 Tendo sahido d’Alus, vierao abarracar- 

se a Rafidim, onde o povo nao achou agua 
que beber. 

15 De Rafidim vierao acampar-se no 
deserto de Sinai. 

16 Abalados de Sinai, vierao aos Sepul- 
cros da concupiscencia. 

17 Partidos dos Sepulcros da concupis¬ 
cencia, vierao acampar-se em Haseroth. 

18 De Haseroth vierao a Rethma. 
19 Partidos de Rethma, vierao acampar- 

se em Remmomfares. 
20 Abalados daqui, vierao a Lebna. 
21 De Lebna forao acampar-se em Ressa. 
22 E tendo partido de Ressa, vierao a 

Ceelatha. 
23 Daqui vierao acampar-se ao monte 

Seffer. 
24 Deixado o monte Seffer, vierao a 

Harada. 
25 D’Harada vierao acampar-se em'Ma- 

celoth. 
26 Partidos de Maceloth, vierao a Thahath. 
27 De Thahath vierao acampar-se em 

Thare. 
28 Abalados daqui, vierao abarracar-se 

em Methca. 
29 De Methca forao acampar-se em 

Hesmona. 
30 Partidos d’Hesmona, yierao a Mose- 

roth. 
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31 De Moseroth forao acampar-se em 
Benejaacan. 

32 Partidos de Benejaacan, vierao ao 
monte Gadgad. 

33 Daqui forao acampar-se a Jetebatha. 
34 De Jetebatha vierao a Hebrona. 
35 De Hebrona forao acampar-se em 

Asiongaber. 
36 Partidos daqui, vierao ao deserto de 

Sin, que he o de Cades. 
37 De Cades forao acampar-se no monte 

Ilor, na extremidade do paiz d’Edom. 
38 E o Sacerdote Aarao, tendo subido por 

mandado do Senhor ao monte Hor, morreo 
la no primeiro dia do quinto mez do anno 
quadragesimo, depois da sahida dos filhos 
d’Israel do Egypto, 

39 Tendo de idade cento e vinte e tres 
annos. 

40 Entao ouvio o Rei Arad, Principe 
Cananeo, que habitava para o Meiodia, co- 
mo os filhos d'Israel erao chegados a terra 
de Canaan. 

41 Partidos do monte Hor, vierao acam¬ 
par-se em Salmona. 

42 Daqui vierao a Funon. 
43 De Funon forao acampar-se a Oboth. 
44 D ’Oboth vierao a Ijeabarim, que he 

na fronteira dos Moabitas. 
45 Abalados que forao de Ijeabarim, vie¬ 

rao abarracar-se em Dibongad. 
46 Daqui forao acampar-se a Helmonde- 

blathaim. 
47 Partidos d’Helmondeblathaim, vierao 

as serras d’Abarim, defronte de Nabo. 
48 Tendo deixado as serras d’Abarim, 

passarao as planicies de Moab, sobre o Jor¬ 
dao, defronte de Jerico, 

49 Onde se acamparao nos lugares mais 
rasos do paiz dos Moabitas, des de Bethsi- 
moth ate Abelsatim. 

50 Aqui he que o Senhor fallou a Moyses, 
e Ihe disse: 

51 Ordena o que se segue aos filhos 
d’Israel, e dize-lhes : Quando vos tiverdes 
passado o Jordao, e entrado na terra de 
Canaan, 

52 Exterminai todos os habitantes deste 
paiz; quebrai os seus Padroes; fazei peda- 
$:os as suas Estatuas; e deitai abaixo todos 
os seus altos; 

53 Purificando assim a terra, para nella 
habitardes: porque eu vo-la dei para a pos- 
suirdes : 

54 E vos a repartireis entre vos por sorte. 
Aos que forem em maior numero, dareis 
maior por^ao; e aos que forem menos, 
porpao mais pequena. Cada hum recebera 
a sua heran^a, conforme o que lhe tiver 
cahido por sorte; e a reparticao se fara por 
Tribus, e por familias. 

55 Se vos nao quizerdes matar os habi¬ 
tantes do paiz, sabei que aquelles, que fica- 
rem, vos virhb a ser como huns cravos nos 
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olhos, e como humas Ianjas nas ilhargas; e 
que elles vos hao de perseguir no paiz, que 
vos deveis habitar: 

56 E todo o mal, que eu tinha resoluto 
fazer-lhes a elles, fal-lo-hei a vos-outros. 

CAPITULO XXXIV. 
Limites da Terra promettida. Nomes dos 

que a deviao repartir. 

T^ALLOU mais o Senhor a Moyses, di- 
zendo • 

2 Ordena isto aos filhos d’Israel, e dize- 
lhes : Quando vos tiverdes entrado na terra 
de Canaan, e cada hum de vos possuir nella 
o que lhe tiver cahido por sorte, eis-aqui 
quaes serao os limites della: 

3 A banda meridional comecara no de¬ 
serto de Sin, que he perto de Edom ; e tera 
por limites para o Oriente o mar salgadissimo. 

4 Estes limites do Meiodia serao ao 
longo do circuito, que faz a subida do Es- 
corpiao; de sorte, que passem por Senna, 
e se estendao des do Meiodia ate Cad^s- 
barne. Daqui irao elles ate a aldeia cha- 
mada Adar, e se estenderao ate Asemona. 

5 D’Asemona irao torneando ate a tor- 
rente do Egypto, e acabarao na praia do mar 
grande. 

6 A banda Occidental comecara no mar 
grande, e nelle igualmente se terminara. 

7 Os termos da banda do Setentriao eo- 
meparao no mar grande, e se estenderao ate 
o monte altissimo. 

8 De la virao a Emath, ate os confins de 
Sedada, 

9 E se estenderao ate Zeffrona, e ate a 
Villa d’Enan. Estes serao os termos da 
banda do Aquilao. 

10 Os da banda do Oriente se medirao 
des de esta mesma Villa d’Enan ate Seffama : 

11 De Seffama descerao a Rebla, fron- 
teiros a fonte de Dafne. Daqui se estende¬ 
rao contra o Oriente ate o mar de Cenereth, 

12 E passarao ate o Jordao, e alfim se 
terminarao no mar salgado. Eis-aqui quaes 
serao os limites, e a extensao do paiz, que 
vos haveis de possuir. 

13 Moysds pois deo aos filhos d’Israel 
esta ordem, e lhes disse : Esta sera a terra, 
que vos possuireis por sorte, e que o Senhor 
mandou que se desse as nove Tribus, e a 
meia Tribu. 

14 Porque a Tribu dos filhos de Ruben 
com todas as suas familias; a Tribu dos filhos 
de Gad, distincta tambem segundo o numero 
das suas familias; e ametade da Tribu de 
Manasses; 

15 Isto he, duas Tribus e meia, receberao 
ja a sua parte daquem do Jordao, defronte 
de Jerico para a banda do Oriente. 

16 Disse outrosi o Senhor a Moyses: 
17 Eis-aqui os nomes daquelles, que vos 

repartirao a terra: o Sacerdote Eleazar, e 
Josu£, filho de Nun, 
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18 Com hum Principe de cada Tribu, 
19 Cujos nomes ei-los aqui: Da Tribu 

de Juda, Caleb filho de Jefone : 
20 Da Tribu de Simeao, Samuel filho de 

Ammiud : 
21 Da Tribu de Benjamin, Elidad filho 

de Chaselon : 
22 Da Tribu dos filhos de Dan, Bocci 

filho de Jogli: 
23 Dos filhos de Jose, da Tribu de Ma- 

nasses, Hanniel, filho d’Efod : 
24 Da Tribu d’Efraim, Camuel filho de 

Seftan: 
25 Da Tribu de Zabulon, Elisaffan filho 

de Farnach : 
26 Da Tribu d’lssachar, o Principe Fal- 

tiel, filho d’Ozan: 
27 Da Tribu d’Aser, Ahiud filho de Sa- 

lomi: 
28 Da Tribu de Neftali, Fedeal filbo 

d’Ammiud. 
29 Estes sao os a quem o Senhor mandou, 

que repartissem entre os filhos d’lsrael a 
terra de Canaan. 

CAPITULO XXXV. 
Assindo-se quarenta e oito Cidades dos Levi- 

tas, e entrellas sets de rejugio para os que 
commetterem homicidio involuntario. 

ISSE mais o Senhor a Moyses nas pla- 
nicies de Moab, ao longo do Jordao, de- 

fronte de Jerico : 
2 Ordena aos filhos d’lsrael, que das Ci¬ 

dades, que elles possuirem, dem aos Levitas 
3 Cidades, onde habitem, e os suburbios, 

que as torneao, para que elles morem nas 
Cidades, e os suburbios sejao para os seus 
gados, e para as suas bestas. 

4 Estes suburbios, que serao fora dos 
muros das suas respectivas Cidades, estender- 
se-hao em torno pelo espafo de mil passos. 

5 Assim a sua extensao sera de dous mil 
covados para o Oriente, e da mesma sorte 
de dous mil covados para o Meiodia. A 
mesma medida terao elles para o mar da 
banda do Occidente ; e por iguaes limites se 
terminara a banda do Setentriao. As Ci¬ 
dades estarao no meio, os suburbios fora. 

6 Destas Cidades, que vos dareis aos Le- 
vitas, seis serao de fugitivos, para servirem de 
refugio aos fugitivos, a fim de que aquelle, 
que tiver derramado o sangue d’outro ho- 
mem, se possa retirar a ellas. Alem destas 
seis Cidades havera outras quarenta e duas; 

7 Isto he, serao por todas quarenta e oito 
Cidades, com os seus suburbios. 

8 Aquelles d’entre os filhos d’lsrael, que 
possuirem mais de terra, darao tambem mais 
destas Cidades : os que possuirem menos, 
darao menos. Cada hum dara Cidades 
aos Levitas, & propor^ao da heranja que 
tiver. 

9 Disse mais o Senhor a Moyses : 
10 Falla aos filhos d’lsrael, e dize-lhes: 

[Port.] 

Depois que vos tiverdes passado o Jordfio, e 
entrado na terra de Canaan, 

11 Designai as Cidades, que deverao 
servir de refugio aos fugitivos, que contra 
sua vontade derramarao o sangue d’outro 
homem ; 

12 Para que o parente do morto nao 
possa matar o fugitivo, que nellas se acha 
refugiado ; menos que elle se nao apresente 
diante de todo o povo, e o seu negocio nao 
seja julgado. 

13 Destas Cidades por6m, que se devem 
separar das outras, para serem o asylo dos 
fugitivos, 

14 Tres serao daquem do Jordao, e tres 
na terra de Canaan, 

15 Tanto para os filhos d’lsrael, corao 
para os estrangeiros vindos de fora; para 
que aquelle, que contra sua vontade tiver 
derramado o sangue d’outro homem, ache 
nellas refugio. 

16 Se alguem ferir com ferro, e o que foi 
ferido morrer; ficara reo de homicidio, e 
morrera. 

17 Se atirar huma pedrada, e o ferido 
morrer della; sera da mesma sorte castigado. 

18 Se morrer aquelle, que foi ferido com 
pao; sera a sua morte vingada pela effusao 
do sangue daquelle que o ferio. 

19 0 parente do morto matara o horni 
cida: elle o matara, logo que o apanhar. 

20 Se hum homem por odio impurrar a 
outro, ou lanpar contra elle alguma cousa 
com mao intento; 

21 Ou se sendo seu inimigo, o ferir de 
maos, e elle morrer; este percussor sera r6o 
d’homicidio, e o parente do morto o podera 
matar, logo que der com elle. 

22 Porem se elle acaso, sem odio, 
23 E sem nenhum movimento de ini- 

mizade, tiver feito alguma destas cousas ; 
24 E isto se provou diante do povo, de¬ 

pois da causa de sangue ter sido agitada 
entre o que ferio, e o parente do morto : 

25 Elle sera livre, eomo innocente, da 
mao do vingador, e sera por sentenpa tor¬ 
nado a mandar para a Cidade, a que se 
tinha refugiado, e alii ficara, ate a morte do 
Summo Sacerdote, que foi sagrado com o 
santo oleo. 

26 Se o matador for achado fora dos 
limites das Cidades, que estao destinadas 
para os desterrados, 

27 E foi morto pelo vingador do derra¬ 
mado sangue: aquelle, que o matou, sera 
julgado sem culpa: 

28 Porque o fugitivo devia deixar-se estar 
na Cidade ate h morte do Pontifice : mas 
depois que elle morrer, voltara o homicida 
para a sua terra. 

29 Isto se observara como huma Lei per- 
petua em todos os lugares, onde vos ha- 
bitardes. 

30 O homicida sera castigado, depois de 
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se terem ouvido as testemunhas : sobre o 
testemunho de hum so ninguem sera cou- 
demnado. 

31 Nao recebereis dinheiro daquelle, que 
quer remir-se da morte, que mereceo, por 
ter derramado o sangue ; mas o tal morrera 
logo. 

32 Os desterrados, e os fugitives de ne- 
nhum modo poderao tornar para as suas 
Cidades, antes da morte do Pontifice; 

33 Por nao succeder manchardes a terra 
da vossa habitapao, e que ella fique impura 
pelo sangue dos innocentes : porque ella nao 
pode ser purificada de outra sorte, que pela 
effusao do sangue daquelle, que derramou o 
sangue. 

34 Assim he que a vossa terra fieara pura, 
e que eu morarei entre vos. Porque eu sou 
o Senhor, que habito entre os filhos d’Israel. 

CAPITULO XXXVI. 
Lei tocante aos casarnentos dasferneas, que 

ficarao herdeiras por falta de machos. 

NTAO os Principes das familias de 
Galaad, filho de Maquir, filho de Ma- 

nassds, da linhagem dos filhos de Jose, vie-' 
rao ter com Moyses diante dos Principes 
d’Israel, e lhe disserao : 

2 O Senhor te ordenou, Senhor nosso, 
que por sorte repartisses a terra entre os 
filhos d’Israel, e que desses as filhas de 
Salfaad, nosso irmao, a heranpa devida a 
seu pai. 

3 Se ellas se casarem com homens d’outra 
Tribu, seguil-las-ha a sua fazenda ; e sendo 
esta transferidaa outra Tribu, sera diminuida 
da nossa heranca. 

4 Assim acontecera, que quando chegar o 
anno do Jubileo, isto he, o quinquagesimo, 
que he o da remissao, ficarao confundidas 
as partilhas feitas por sorte, e os bens d’huns 
passarao aos outros. 

5 Respondeo Moyses aos filhos de Israel, 
segundo a ordem, que elle recebera do Se¬ 
nhor: O que a Tribu dos filhos de Josd 
representou he muito justo. 

6 E eis-aqui a Lei, que foi estabelecida 
pelo Senhor a respeito das filhas de Salfaad : 
Ellas casern com quern quizerem, com tanto 
que seja com homens da sua Tribu : 

7 Para que a heranpa dos filhos de Israel 
se nao confunda, passando d’huma Tribu 
a outra. Porque todos os homens devem 
tomar mulheres da sua Tribu, e da sua 
familia: 

8 E todas as mulheres devem tomar ma- 
ridos da mesma Tribu : para que as heranpas 
fiquem sempre nas familias, 

9 E nao se misturem as Tribus humas 
com outras, mas fiquem sempre separadas, 
como ellas o forao pelo Senhor. 

10 Fizerao as filhas de Salfaad o que o 
Senhor lhes havia mandado : 

11 E assim Maala, Thersa, Hegla, Mel- 
cha, e Noa casarao com os filhos de seu tio 
patemo, 

12 Da familia de Manasses, filho de 
Jose : e os bens, que lhes tinhao sido dados, 
ficarao desta sorte na Tribu, e na familia de 
seu pai. 

13 Estas sao as Leis, e as ordenacoes, que 
o Senhor deo por Moyses aos filhos d’lsrael, 
na planicie de Moab, ao longo do Jordao, 
defronte de Jerico. 



DEUTERONOMIO, 

F.M HEBRAICO ELLE HADDEBARIM. 

CAPITULO I. 
Resumo do que aconteceo aos Israelitas, des da 

suapartida de Sinai, ate d sua segunda clie- 
gada a Cades. 

X^IS-AQUI as palavras, que Moyses disse 
a todo o Israel, na banda dalem do 

Jordao, numa planicie do deserto, defronte 
do Mar Vermelho, entre Faran, Tofel, Laban, 
e Haseroth, onde ha muito ouro : 

2 A onze jornadas de caminho, des do 
monte Horeb, vindo pelo monte Seir, ate 
Cadesbarne. 
, 3 No anno quadragesimo, no primeiro 
dia do undecimo mez, disse Moyses aos 
filhos d’Israel tudo o que o Senhor lhe tinha 
ordenado que lhes dissesse : 

4 Depois da derrota de Sehon, Rei dos 
Amorrheos, que habitava em Hesebon: e 
d’Og, Rei de Basan, que morava em As- 
tarotlij e em Edrai, 

5 Da banda dalem do Jordao, no paiz de 
Moab. Comepou pois Moyses a explicar- 
Ihes a Lei do Senbor, e a dizer-lhes : 

6 O Senhor nosso Deos nos fallou em 
Horeb, dizendo : Assas vos tendes demorado 
neste monte: 

7 Ponde-vos a caminho, e vinde ao monte 
dos Amorrheos, e a todos os mais lugares 
vizinhos, hs campinas, aos montes, e aos 
valles, que ficao para o Meiodia, e ao longo 
da costa do mar, a terra dos Cananeos, do 
Libano ate o grande rio Eufrates. 

8 Eis-ahi, disse elle, vo-la entreguei eu : 
entrai, e mettei-vos de posse d’huma terra, 
que o Senhor tinha prbmettido com jura- 
mento dar a vossos pais Abrahao, Isaac, e 
Jacob, e a sua descendencia depois delles. 

9 E eu nesse mesmo tempo vos disse: 
10 Eu nao posso reger-vos so ; porque o 

Senhor vosso Deos vos tem multiplicado de 
tal sorte, que hoje igualais vos em numero as 
estrellas do Ceo. 

11 (O Senhor Deos de vossos pais ajunte 
ainda a este numero muitos milhares, e elle 
vos abendicoe, como prometteo.) 

12 Eu so nao posso aturar o peso dos 
vossos negocios, e das vossas differencas. 

13 Dai d’entre vos homens sabios, e 
capazes ; homens de vida exemplar, e de 
probidade conhecida nas vossas Tribus, para' 

que eu os constitua vossos Juizes, e Gover- 
nadores. 

14 Vos me respondestes entao : He huma 
boa cousa essa, que tu queres fazer. 

15 E eu tirei das vossas Tribus certos 
homens sabios, e nobres, e os constitui vossos 
Principes, vossos Tribunos, vossos Com- 
mandantes de sincoenta, e de dez, que estes 
vos instruissem em cada cousa. 

16 Ao mesmo tempo eu lhes dei esta 
ordem, dizendo : Ouvi-os, e julgai-os como 
for justipa : ou elles sejao cidadaos, ou sejao 
estrangeiros. 

17 Nao havera differenca alguma de pes- 
soas: ouvireis assim o pequeno, como o 
grande: nem tereis respeito a condijao de 
quem quer que for: porque este he o juizo 
de Deos. Se porem se offerecer alguma 
cousa, que vos pareja difficil, representai- 
ma, e eu a ouvirei. 

18 E eu vos ordenei entao tudo o que 
devieis fazer. 

19 Tendo partido de Horeb, passamos 
por aquelle grande, e medonho deserto, que 
vistes, pelo caminho, que leva ao monte do 
Amorrheo, conforme o Senhor nosso Deos 
no-lo tinha mandado. E como tivessemos 
chegado a Cadesbam6, eu vos disse : 

20 Eis-vos ahi chegados ao monte do 
Amorrheo, que o Senhor nosso Deos nos ha 
de dar. 

21 Olha a terra, que o Senhor teu Deos 
te da: sobe, e faze-te senhor della, como o 
Senhor nosso Deos o prometteo a teus pais: 
nao temas, e nao te atemorize nada. 

22 Entao vos chegastes vos todos a mim, 
e me dissestes : Enviemos homens, que con- 
siderem o paiz, e que nos ensinem o caminho, 
por onde devemos entrar, e as Cidades, a que 
devemos ir. 

23 Tendo-me parecido bem esta lem- 
branya, enviei eu doze homens de entre vos, 
hum de cada Tribu. 

24 Os quaes tendo-se mettido a caminho, 
e tendo passado as serras, vierao ate o Valle 
do Cacho ; e depois de considerada a terra, 

25 Tomarao dos frutos, que ella produz, 
para por elles vos darem a conhecer quanto 
ella fosse fertil: e tendo-no-los trazido, dis- 
serao: A terra, que o Senhor nosso Deos 
nos quer dar, he excellente. 
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26 E vos n&o quizestes ir para ella: mas 
incredulos a palavra do Senlior nosso Deos, 

27 Murmurastes nas vossas tendas, e dis- 
sestes : O Senhor tem-nos odio, e por isso 
nos tirou do Egypto, para nos entregar nas 
maos dos Amorrheos, e para acabar com- 
nosco. 

28 Pai’a onde subiremos nos? os que nos 
enviamos, aterrarao o nosso corafao, dizen- 
do : Aquelle paiz he em extremo povoado : 
os liomens sao alii de huma estatura muito 
mais alta, do que a nossa: as suas Cidades 
grandes, e fortificadas de muros, que so- 
bem ate ao Ceo: nos vimos la os filhos 
d’Enacim. 

29 E eu entao vos disse : Nao tenhais 
medo, e nao os temais. 

30 O Senlior Deos, que he o vosso con¬ 
ductor, elle mesmo pelejara por vos, como 
elle fez no Egypto a vista de todos. 

31 E na solidao tu mesmo viste que o 
Senhor teu Deos por todo o caminho, por 
onde vos passastes, te levou, como hum 
homem costuma levar hum seu tenro filhi- 
nho, ate que chegasseis a este lugar. 

32 Mas nem assim destes vos credito ao 
Senhor vosso Deos, 

33 Que foi adiante de vos por todo a 
caminho; que vos marcou o lugar, onde 
devieis pvegar as vossas tendas; e que vos 
mostrou o caminho, de noite pela columna 
de fogo, e de dia pela columna de nuvem. 

34 Tendo o Senhor pois ouvido as vossas 
murmurafoes, elle se irou, e disse com 
juramento: 

35 Nenhum dos liomens desta pessima 
rele vera esta excellente terra, que eu com 
juramento tinha promettido a seus pais; 

36 Excepto Caleb, filho de Jefone. Por- 
que este a vera, e eu lhe darei a elle, e a 
seus filhos a terra, que elle calcou, porque 
seguio o Senhor. 

37 Nem ha para que alguem se espante 
desta indignacao do Senhor contra o povo; 
quando elle irado tambem contra mim por 
causa de vos, disse: Nem tu entrants la: 

38 Mas em teu lugar entrant Josue, filho 
de Nun, teu Ministro. Exhorta-o, e anima-o, 
porque elle he que ha de repartir a terra por 
sorte a Israel. 

39 As vossas crianpas, de que vos dis- 
sestes que seriao levados cativos, e os vossos 
filhos, que hoje ainda nao sabem discemir 
entre o bem, e o mal, serao os que entrem 
nesta terra. Eu lha darei, e elles a pos- 
suirao. 

40 Mas quanto a vos, vos voltai, e ide- 
vos para o deserto pelo caminho do Mar 
Vermelho. 

41 E vos me respondestes : Nos pecca- 
mos contra o Senhor. Nos subiremos, e 
pelejaremos, como o Senhor nosso Deos 
no-lo mandou. E quando vos com as ar¬ 
enas nas maos marcbaveis para o monte, 
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42 0 Senhor me disse : Dize-lhes : Nao 
emprehendais subir, e pelejar, porque eu 
nao estou comvosco: nao caiais mortos 
diante de vossos inimigos. 

43 Eu vo-lo disse, e vos nao me ouvistes: 
mas oppondo-vos ao mandado do Senhor, 
e todos inchados de soberba, subistes ao 
monte. 

44 Tendo pois sahido o Amorrheo, que 
habitava nas serras; e vindo em vosso en- 
contro, elle vos perseguio, como as abelhas 
costumao perseguir; e vos foi retalhando 
desde Seir ate liorma. 

45 Tornados de la, por mais que cho- 
rastes diante do Senhor, elle vos nao ouvio, 
nem se quiz dobrar aos vossos rogos. 

46 Assim fic&stes vos muito tempo em 
Cadcsbarne. 

CAPITULO II. 
Jornada dos Israelitas de Cadesbarrie a Sehon. 

Deos Ihes prohibe guerrear com os Idumeos, 
Moabitas, e Ammonitas. Desfeita de 
Sehon. 

ARTIDOS dalli, viemos ao deserto, que 
leva ao Mar Vermelho, conforme o Se¬ 

nhor mo tinha ordenado, e andamos muito 
tempo a rod a do monte Seir. 

2 Entao me disse o Senhor: 
3 Basta de andardes a roda deste monte : 

ide ja para o Setentriao : 
4 E tu ordena ao povo, e dize-lhe : Vos 

passareis pelas extremidades das terras dos 
filhos d’Esau, vossos irmaos, que habitao 
em Seir, e elles vos temerao. 

5 Guardai-vos pois de os atacar: porque 
eu vos nao darei da terra delies nem quanto 
hum pe pode calcar, visto ter eu deixado a 
Esau o monte Seir, para que elle o possuisse. 

6 Comprar-lhes-heis por dinheiro tudo o 
que houverdes de coiner; e tambem lhes 
comprareis a agua, que tirardes, e que be- 
berdes. 

7 O Senhor teu Deos te abencoou em 
todas as obras das tuas maos: o Senhor teu 
Deos teve cuidado de ti no teu caminho, 
quando tu passaste este grande deserto : elle 
habitou comtigo quarenta annos, e nada te 
faltou. 

8 Depois que passamos as terras dos 
filhos d’Esau, nossos irmaos, que habitavao 
em Seir, marchando pelo caminho da planicie 
d’Elath, e d’Asiongaber, viemos ao cami¬ 
nho, que guia para o deserto de Moab. 

9 Entao me disse o Senhor : Nao pelejes 
contra os Moabitas, e nao lhes fa^as guerra : 
porque eu te nao darei nada da sua terra, 
visto ter dado Ar aos filhos de Lot, para que 
elles a possuissem. 

10 Os Emins forao os primeiros, que 
habitarao este paiz. Era este hum povo 
grande, e pujante, e d’huma tao alta esta¬ 
tura, que elles passavao por huns gigantes 
da estirpe d’Enacim, 
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11 De parecidos que erao com os filhos 
d’Enacim. Em fim os Moabitas os chamao 
Emins. 

12 Quanto ao paiz de Seir, nelle habita¬ 
rao primeiro os Horrheos: mas expulsos, 
e exterminados elles, habitarao alii os filhos 
d’Esau, assim como o povo d’Israel se 
estabeleceo na terra, que o Senhor lhe deo 
em possessao. 

13 Dispozemo-nos pois a passar a tor- 
rente de Zareb, e chegamos ao pe della. 

14 Ora o tempo, que nos pozemos em 
marchar des de Cadesbarne, ate a passagem 
da torrente de Zareb, foi de trinta e oito 
annos, no qual meio tempo toda a geraf ao 
de homens de guerra se extinguio do cam- 
po, como o Senhor o tinha jurado : 

15 Porque foi sobrelles a sua mao, para 
os fazer perecer tod os do meio do campo. 

16 Depois da morte poremde todos estes 
homens de guerra, 

17 Fallou-me o Senhor, e me disse: 
18 Tu passaras hoje os confins de Moab, 

e a Cidade d’Ar: 
19 E quando tu chegares as fronteiras 

dos filhos d’Ammon, ve la nao pelejes 
contra elles, nem lhe facias guerra: porque 
eu te nao darei nada da terra dos filhos 
d’Ammon, visto tel-la dado em possessao 
aos filhos de Lot. 

20 Este pai'z foi noutro tempo reputado o 
paiz dos gigantes: porque nelle habitarao 
aquelles gigantes, que os Ammonitas chamao 
Zomzommins. 

21 Era este hum povo grande, e nume- 
roso, e d’huma estatura tao alta, como os 
Emmins. O Senhor os exterminou por 
meio dos Ammonitas, os quaes fez habitar 
em lugar delles, 

22 Como elle fizera a respeito dos filhos 
d’Esau, que habitao em Seir, tendo exter- 
minado os Horrheos, e dado o seu paiz aos 
filhos d’Esau, que o possuem ate o pre¬ 
sente. 

23 Da mesma sorte os Heveos, que habi- 
tavao des de Haserim ate Gaza, forao lan- 
fados fora pelos Cappadocios; os quaes 
tendo sahido da Cappadocia, os destruirao, 
e se estabelecerao em seu^ lugar neste 
paiz. 

24 Levantai-vos, e passai a torrente d’Ar- 
non: ves-ahi te entreguei eu nas tuas maos 
a Sehon Ammorrheo, Rei de Hesebon : entra 
a possuir a sua terra, e peleja contra elle. 

25 Hoje comeparei eu a metter o terror, 
e o medo das tuas armas em todos os povos, 
que habitao debaixo de todo o Ceo; para 
que ao ouvir o teu nome, fiquem espavori- 
dos, e a maneira das que estao para parir, 
tremao, e sintao dores. 

26 Eu pois da solidao de Cademoth enviei 
Embaixadores a Sehon, Rei de Hesebon, 
com palavras de paz, dizendo-lhe : 

27 Nao te pedimos senao que nos deixes 

passar pelas tuas terras : iremos pela estrada 
real, e nao declinaremos nem para a direita, 
nem para a esquerda. 

28 Vende-nos tudo o que nos houver- 
mos mister para comer: da-nos tambern 
pelo nosso dinheiro a agua, que bebermos. 
Permitte-nos somente passar pelo teu 
paiz, 

29 Como fizerao os filhos de Esau, que 
habitao em Seir; e como fizerao os Moabitas, 
que habitao em Ar, ate que cheguemos ao 
Jordao, e a terra, que o Senhor nosso Deos 
esta para nos dar. 

30 Mas Sehon, Rei d’Hesebon, nao nos 
quiz dar passagem: porque o Senhor teu 
Deos lhe tinha obdurado o espirito, e impe- 
dernido o corapao, para elle te ser entregue 
as maos, como tu agora ves. 

31 Entao me disse o Senhor: Eis comedo 
eu a te entregar Sehon com o seu paiz: co- 
mepa a entrar de posse delle. 

32 E Sehon marchou em nosso encontro 
com todo o seu povo, para nos dar batalha 
em Jasa: 

33 Mas o Senhor nosso Deos no-lo en- 
tregou ; e nos o derrotamos com seus filhos, 
e com todo o seu povo. 

34 Tomamos-lhes ao mesmo tempo todas 
as suas Cidades : matamos-lhes todos os 
habitantes, homens, mulheres, e meninos, e 
nao lhes deixamos nada; 

35 Excepto as bestas, que forao dadas a 
presa, e os despojos das Cidades, que nos 
tomamos; 

36 Des de Aroer, que esta sobre a riban- 
ceira da torrente d’Arnon, Cidade situada 
no valle, ate Galaad. Nao houve aldeia, 
nem Cidade, que escapasse as nossas maos: 
todas no-las entregou o Senhor nosso 
Deos, 

37 Tirando o paiz dos filhos d’Ammon, a 
que nos nos nao chegamos; e tudo o que 
esta aos orredores da torrente de Jeboc, e as 
Cidades situadas nas serras, com todos os 
lugares, onde o Senhor nosso Deos nos pro- 
hibio que nao entrassemos. 

CAPITULO III. 
Guerra contra Og, liei de Basan. Parti- 

Iha feita as Tribus de Ruben, de Gad, e 
a meia Tribu de M(masses. Moyses nao 
pode obter que elle entrasse na Terra da 
Promissao. 

ENDO pois tornado oulro caminho, fo- 
mos a Basan; e Og, Rei de Basan, 

marchou ao nosso encontro com o seu povo 
para nos dar batalha em Edrai. 

2 Entao me disse o Senhor : Nao temas; 
porque elle te foi entregue com todo o seu 
povo, e seu paiz: e tu lhe faras a elle, como 
fizeste a Sehon, Rei dos Amorrheos, que 
habitava em Hesebon. 

3 O Senhor nosso Deos pois nos entregou 
tambern Og, Rei de Basan, e todo o seu, 
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povo : nos os matamos a todos, sem perdoar I 
a nenhum, 

4 E ao mesmo tempo escorchamos todas 
as suas Cidades. Nao houve Cidade, que 
nos escapasse : tomamos sessenta Cidades, 
e todo o paiz d’Argcb, que era o Reino d’Og 
em Basan. 

5 Todas as Cidades estavao fortificadas 
de muros altissimos, com portas, e trancas, 
afora hum "grande numero de povoapoes, 
que nao tinhao muros. 

6 Nos extinguimos estes povos, c-omo 
tinhamos feito a Sehon, Rei de Ilesebon; 
arruinando-llies todas as suas Cidades; ma- 
tando-lhes homens, mulheres, e meninos : 

7 E tomamos-lhes os seus gados, com os 
despojos das suas Cidades. 

8 Nos pois neste tempo nos fizemos se- 
nhores do paiz dos dous Reis dos Amor- 
rheos, que sao da banda dalem do Jordao, 
des da torrente d’Arnon, ate o monte Iler- 
mon, 

9 O qual os Sidonios chamao Sarion, e 
os Amorrheos Sanir. 

10 E tomamos todas as Cidades, que 
estao situadas na campina, e todo o paiz de 
Galaad, e de Basan ate Selcha, e Edrai, que 
sao Cidades do Reino d’Og em Basan. 

11 Porque Og, Rei de Basan, era o 
unico, que restava da estirpe dos gigantes. 
Em Rabbath, Cidade dos filhos d’Ammon, 
se mostra o seu leito de ferro, que tem nove 
covados de comprido, e quatro de largo, 
pela medida d’hum covado ordinario. 

12 Entao pois entramos nos de posse 
deste paiz, des de Aroer, que he sobre a ri- 
banceira da torrente d’Arnon, ate o meio da 
serra de Galaad; e as Cidades, situadas 
nella, eu as dei as Tribus de Ruben, e de 
Gad. 

13 A outra ametade de Galaad, e todo o 
paiz de Basan, que he o Reino d’Og, e o 
paiz d’Argob, dei-os eu a meia Tribu de 
Manasses. Todo este paiz de Basan se 
chama a Terra dos Gigantes. 

14 Jair, filho de Manasses, entrou de 
posse de todo o paiz d’Argob, ate os confins 
de Gessuri, e de Machati: e elle chamou de 
seu nome as aldeias de Basan, Ilavoth, e 
Jair; isto he, as Aldeias de Jair, como 
ellas se nomeiao ainda lioje. 

15 Dei tambem Galaad a Maquir. 
16 E assinei as Tribus de Ruben, e de 

Gad parte deste mesmo paiz de Galaad, que 
se estende ate a torrente d’Arnon, ate o meio 
da torrente, e os seus contins, ate a torrente 
de Jeboc, que he a fronteira dos filhos 
d’Ammon, 

17 Com a campina do deserto, e o Jor¬ 
dao, e des de Cenereth ate o mar do deserto, 
que se chama o Mar Salgado, e ate as faldas 
do monte Fasga para o Oriente. 

18 Neste mesmo tempo dei eu estaordem, 
e disse : O Senhor vosso Deos vos da esta 
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terra por heranpa: marchai pois em annas 
adiante dos filhos d’lsrael vossos irmaos, to- 
dos vos os que sois homens robustos, e ani- 
mosos; 

19 Deixando em casa vossas mulheres, 
vossos filhinhos, e vossos gados. Porque 
eu sei que vos tendes hum grande numero 
de bestas, e estas devem fiear nas Cidades, 
que eu vos dei, 

20 Ate que o Senhor ponha vossos irmaos 
no descanpo, em que elle vos poz ; e ate que 
elles possuao tambem a terra, que elle esta 
para lhes dar da banda dalem do Jordao : 
entao cada hum de vos voltara a gozar das 
terras, que eu vos assinei. 

21 Tambem entao fiz esta advertencia a 
Josue: Os teus olhos virao como o Senhor 
vosso Deos tratou estes dous Reis : o mesmo 
fara elle a todos os Reinos, a que tu passaras. 

22 Nao tenhas rnedo delles: porque o 
Senhor vosso Deos pelejara por vos. 

23 Neste mesmo tempo fiz eu esta orapao 
ao Senhor, e lhe disse : 

24 Senhor Deos, tu comepaste a mostrar 
ao teu servo a tua grandeza, e a tua mao 
toda poderosa : porque nao ha outro Deos, 
quer seja no Ceo, quer seja na terra, que 
possa fazer as obras, que tu fazes, e cuja forpa 
possa comparar-se com a tua. 

25 Permitte-me logo, que eu passe a 
banda dalem do Jordao, e que eu veja essa 
terra tao fertil, esse tao excellente monte, e 
o Libano. 

26 E o Senhor se irou contra mim por 
causa de vos, e nao me ouvio, mas disse-me : 
Basta; nao me tornes mais a fallar nisto. 

27 Sobe ao cume do monte Fasga, e lanpa 
os teus olhos para toda a parte : olha para 
o Occidente, para o Setentriao, para o 
Meiodia, e para o Oriente: porque tu nao 
passaras este Jordao. 

28 Da as minhas ordens a Josue, forta- 
lece-o, e corrobora-o : porque elle he que ha 
de marchar adiante deste povo, e que ha 
de repartir por elles a terra, que tu veras. 

29 Nos pois ficamos neste valle defronte 
do Templo de Fogor. 

CAPITULO IV. 
Exhortagdo a observar os Divinos Preceitos. 

Ameagas contra os que os violarem. Tres 
Cidades de rejiigio da banda ddquem do 
Jordao. 

A GORA, 6 Israel, ouve os preceitos, e os 
juizos, que eu te ensino : para que ob- 

servando-os, tenhas vida; e entrando na 
terra, que o Senhor Deos de teus pais te ha 
de dar, a possuas. 

2 Vos nao ajuntareis, nem tirareis nada 
as palavras, que eu vos digo : guardai os 
mandamentos do Senhor vosso Deos, que 
eu vos intimo. 

3 Os vossos olhos vh fio tudo o que o Se¬ 
nhor fez contra Beelfegor, e como eile exter- 
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minou do meio de v6s todos os seus adora- 
dores. 

4 Mas vos, que vos tendes addicto ao 
Senhor vosso Deos, todos vos estais vivos 
ate o dia d’hbje. 

5 Vos sabeis que eu vos tenho ensinado 
os preceitos, e os juizos, conforrae o Senhor 
meu Deos me mandou: vos os praticareis 
pois na terra, que ides a possuir : 

6 Vos os observareis, e vos os cumprireis 
effectivamente. Porque nisto he que vos 
mostrareis a vossa sabedoria, e a vossa intel- 
ligencia diante dos povos; para que elles 
ouvindo fallar de todos estes preceitos, digao: 
Eis-aqui hum povo verdadeiramente sabio, 
e intelligente ; eis-aqui huma Nacao grande, 
e illustre. 

7 Com effeito nenhuma outra Nacao ha, 
por maior que seja, que tenha deoses tao 
proximos a si, como o nosso Deos o he a 
todas as nossas deprecates. 

8 Porque onde ha outro povo tao celebre, 
que tenha ceremonias, e ordenayoes cheias 
de justica, e toda huma Lei, como a que eu 
hoje proporei diante dos vossos olhos? 

9 Conserva-te pois a ti mesmo, e guarda 
a tua alma com grande cuidado. Nao te 
esquecas das cousas, que teus olhos virao, e 
ellas se nao apaguem do teu corapao por 
todos os dias da tua vida. Tu as ensinaras 
a teus filhos, e a teus netos, 

10 Des do dia, que tu te apresentaste 
ao Senhor teu Deos em Horeb, quando o 
Senhor me fallou, e me disse : Faze ajuntar 
todo o povo diante de mim, para que elles 
oupao as minhas palavras, e aprendao a 
temer-me por todo o tempo, que viverem na 
terra, e dem as mesmas instruccoes a seus 
filhos. 

11 Entao vos chegastes vos ao pe daquelle 
monte, cuja chamma subia ate o Ceo, e que 
estava cercado de trevas, de nuvens, e d’es- 
curidades. 

12 0 Senhor vos fallcu do meio daquella 
chamma. Vos ouvistes a voz das suas pa¬ 
lavras, mas nao vistes figura alguma. 

13 Elle vos mostrou o seu pacto, que eile 
vos ordenou que observasseis, e os dez Man- 
damentos, que elle escreveo em duasTaboas 
de pedra. 

14 Neste mesmo tempo me ordenou elle, 
que vos ensinasse as ceremonias, e as orde- 
nayoes, que vos devieis guardar na terra, que 
estais para possuir. 

15 Applicai-vos pois com grande cuidado 
a guarda de vossas almas. Vos nao vistes 
figura alguma no dia, que o Senhor vos fal¬ 
lou em Horeb do meio do fogo : 

16 Para que nao succeda que enganados 
facais alguma imagem d’escultura, alguma 
figura ou d’homem, ou de mulher, 

17 Ou de qualquer besta das que ha sobre 
a terra, ou das aves, que voao pelo ar, 

18 Ou de reptis, quo andao de rastos pela 

terra; ou de peixes, que debaixo da terra se 
movem nas aguas: 

19 Ou que levantando os olhos ao Ceo, 
e vendo nelle o Sol, a Lua, e todos os astros, 
caiais na illusao, e no erro, e rendais culto 
d’adoracao a humas criaturas, que o Senhor 
vosso Deos fez para servipo de todas as 
gentes, que vivem debaixo do Ceo. 

20 Porque quanto a vos, o Senhor vos 
tirou, e vos fez sahir do Egypto, como d’hu- 
ma fornalha, onde se funde o ferro, para ter 
em vos hum povo, que fosse a sua heranca, 
como hoje se esta vendo. 

21 Mas o Senhor irado contra mim por 
causa das vossas murmuracoes, jurou que 
eu nao passaria o Jordao, e que naoentraria 
neste excellente paiz, que elle esta para vos 
dar. 

22 Eu pois estou a morrer neste lugar, e 
nao passarei o Jordao: passal-lo-heis vos, e 
possuireis este bello paiz. 

23 Ve nao te esquecas ja mais do pacto, 
que o Senhor teu Deos fez comtigo; e nao 
fay:as d’escultura alguma imagem das cousas, 
de que o Senhor te defendeo que a fizesses : 

24 Porque o Senhor teu Deos he hum 
fogo devorante, e hum Deos zeloso. 

25 Se depois que vos tiverdes filhos, e 
netos, e morardes naquelle paiz, vos vos 
deixardes seduzir ate o ponto de vos for- 
mardes alguma figura, commettendo diante 
do Senhor vosso Deos hum crime, que o 
provoca a irar-se: 

26 Eu tomo hoje por testemunhas o Ceo, 
e a terra, que vos sereis bem cedo extermi- 
nados deste paiz, que vos deveis possuir, 
depois de passado o Jordao. Vos nao habi- 
tareis nelle muito tempo; mas o Senhor vos 
destruira, 

27 E elle vos espalhara por todos os po¬ 
vos ; e vos ficareis muito poucos entre as 
Nafoes, a que o Senhor vos tera conduzido. 

28 La adorareis deoses, que forao fabri- 
cados por mao dos liomens, de pao, e de 
pedra; deoses, que nao vem, nem ouvem, 
nem comem, nem cheirao. 

29 Se alii mesmo buscares o Senhor teu 
Deos, achal-lo-has; com tanto porem que 
tu o busques de todo o teu corayao, e em 
toda a amargura, e affliccao da tua alma. 

30 Depois que te tiverem achado todos 
estes males, que te forao preditos, tu te tor- 
naras em fim para o Senhor teu Deos, e 
ouviras a sua voz. 

31 Porque o Senhor teu Deos he hum 
Deos todo misericordioso : elle te nao dei- 
xara de todo, nem te extinguira inteiramente, 
nem se esquecera do pacto, que jurou, e 
que fez com teus pais. 

32 Pergunta aos seculos os mais atrazados, 
que te precederao, des da criacao do homem 
sobre a terra, e des de huma extremidade do 
Ceo ate a outra, se aconteceo jamais cousa 
seinelhante, e se se ouvio nunea alguem dizer, 
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33 Que hum povo ouvisse a voz de Deos, 
que lhe fallava do meio das chammas, como 
tu o ouviste, sem perderes a vida: 

34 Que hum Deos viesse tomar para si 
hum povo no meio das Napoes, fazendo 
alardo do seu poder em tentapoes, milagres, 
e prodigios; em batalhas, onde ostentou 
huma mao forte, e hum brapo robusto, e em 
visoes horriveis: as quaes cousas todas fezo 
Senhor teu Deos por ti no Egypto, a vista 
de teus olhos; 

35 Para que tu soubesses que o Senhor 
he o verdadeiro Deos, e que nao ha outro 
senao elle. 

36 Elle te fez ouvir a sua voz do alto do 
Ceo para te instruir; e elle te fez ver o seu 
fogo na terra, hum fogo, que causava pavor; 
e tu ouviste as suas palavras do meio do fogo ; 

37 Porque elle amou teus pais, e depois 
delies escolheo para si a sua posteridade. 
Elle te tirou do Egypto, marchando adiante 
de ti com o seu grande poder, 

38 Para exterminar na tua entrada gran- 
dissimas Napoes, que erao mais fortes do 
que tu; para te introduzir no seu paiz, e te 
dar em possessao a sua terra, como tu o estas 
vendo hoje. 

39 Reconhece pois neste dia, e considera 
no teu corapao, que o Senhor he o Deos, 
que ha, des do alto do Ceo, ate o mais pro¬ 
fund o da terra, e que nao ha outro. 

40 Guarda os seus preceitos, e os seus 
mandamentos, que eu te prescrevo hoje, 
para que te succeda bem a ti, e a teus filhos; 
e para que tu habites muito tempo na terra, 
que o Senhor teu Deos esta para te dar. 

41 Entao destinou Moyses tres Cidades 
da banda daquem do Jordao para o Oriente, 

42 Para que aquelle, que tiver morto a 
seu proximo contra sua vontade, e sem que 
tivesse sido seu inimigo hum ou dous dias 
antes, possa retirar-se para qualquer destas 
Cidades. 

43 Forao estas Bosor no deserto, situada 
na campina pertencente a Tribu de Ruben; 
Ramoth em Galaad, que he da Tribu de 
Gad ; e Golan em Basan, que he da Tribu 
de Manasses. 

44 Eis-aqui a Lei, que Moyses propoz 
aos filhos d’lsrael; 

45 E eis-aqui os preceitos, as ceremonias, 
e as ordenapoes, que elle prescreveo aos 
filhos d’lsrael, depois que elles sahirao do 
Egypto, 

46 Estando da banda daquem do Jordao, 
no valle, que fica defronte do Templo de 
Fogor, terra de Sehon, Rei dos Amorrheos, 
que habitou em Hesebon, e que foi derro- 
tado por Moys6s. Porque os filhos d’lsrael, 
que tinliao sahido do Egypto, 

47 Possuirao as suas terras, e as terras 
d’Og, Rei de Basan, que erao os dous Reis 
dos Amorrheos, que reinavao da banda da¬ 
quem do Jordao para o Levante : 
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48 Des de Aroer, que esta situada sobre 
a ribanceira da torrente d’Arnon, -ate o 
monte Siao, que se chama tambem Hermon; 

49 Isto he, toda a campina daquem do 
Jordao para o Oriente, ate o mar do deserto, 
e ate as faldas do monte Fasga. 

CAPITULO V. 
Repete Moyses ao povo os Preceitos do De- 

calogo, ou os dez Mandamentos. 

iy/TOYSES pois, tendo feito vir todo o 
Israel, lhe disse: Ouve, 6 Israel, as 

ceremonias, e ordenapoes, que eu hoje te 
declare: aprendei-as, e ponde-as por obra. 

2 O Senhor nosso Deos fez hum concerto 
comnosco em Horeb. 

3 Elle nao fez pacto com nossos pais; mas 
fel-lo comnosco, que somos, e vivemos hoje. 

4 Elle nos fallou cara a cara no monte 
do meio do fogo. 

5 Entao fui eu o que entrevim como Me- 
diador, entre o Senhor, e vos, para vos an- 
nunciar as suas palavras. Porque vos tives- 
tes medo do fogo, e nao vos aproximastes, 
e elle disse : 

6 Eu sou o Senhor teu Deos, que te tirei 
do Egypto, dessa morada de servidao. 

7 Nao teras em minha presenpa deoses 
estranhos. 

8 Nao faras para ti imagem d’escultura, 
nem figura alguma de tudo o que ha no alto 
do Ceo, ou em baixo na terra, ou que esta 
debaixo da terra nas aguas. 

9 Nao as adoraras, nem lhes daras culto. 
Porque eu sou o Senhor teu Deos; hum 
Deos zeloso, que castigo a iniquidade dos 
pais a custa dos filhos ate a terceira, e quarta 
gerapao daquelles, que me aborrecem; 

10 E que fapo misericordia por muitos 
milhares de gerapoes aquelles, que me amao, 
e que guardao os meus preceitos. 

11 Nao tomaras o nome do Senhor teu 
Deos em vao : porque nao ficara sem castigo 
aquelle, que tomar o seu nome para huma 
cousa va. 

12 Observa o dia de Sabbado, e tem cui- 
dado de o santificar, como o Senhor teu 
Deos te mandou. 

13 Seis dias trabalharas, e faras as tuas 
obras. 

14 Mas o dia setimo he o do Sabbado, 
isto he, o dia do descanpo do Senhor teu 
Deos. Nelle nao fareis vos cousa alguma, 
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o 
teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu 
boi, nem besta alguma tua, nem o forasteiro, 
que vive das tuas portas para dentro : para 
que descance o teu escravo, e a tua escrava, 
como tu descanpas. 

15 Lembra-te que tambem tu serviste no 
Egypto, e que de la te tirou o Senhor teu 
Deos com huma mao forte, e com hum 
brapo robusto : por isso he que te mandou 
que observasses o dia de Sabbado. 
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16 Ilonra a teu pai, e a-tuamai, como te 
mandou o Senhor leu Deos, para viveres 
largo tempo, e para seres bem succedido na 
terra, que o Senhor teu Deos esta para te 
dar. 

17 Nao mataras. 
18 Nao fornicaras. 
19 Nao furtaras. 
20 Nao diras falso testemunho contra o 

teu proximo. 
21 Nao cubiyaras a mulher de teu pro¬ 

ximo : nem a sua casa, nem o seu campo, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu 
boi, nem o seu jumento, nem cousa alguma, 
que lhe pertenya. 

22 Estas palavras pronunciou o Senhor 
com huma voz forte diante de vos todos no 
monte, do meio do fogo, da nuvem, e da 
escuridade, sem lhes aj untar mais nada : e 
elle as escreveo em duas Taboas de pedra, 
que me entregou. 

23 Mas depois que vos ouvistes a voz do 
meio das trevas, e vistes aider o monte; 
vos todos os Principes das Tribus, e todos 
os Anciaos viestes ter comigo, e me dis- 
sestes : 

24 Eis-ahi nos mostrou o Senhor nosso 
Deos a sua magestade, e a sua grandeza : 
nos ouvimos a sua voz do meio do fogo, e 
experimentamos hoje que fallou Deos ao 
homem, sem que o homem morresse. 

25 Porque morreremos nos logo, e sere- 
mos devorados por este grande fogo ? Por¬ 
que se nos tornarmos a ouvir a voz do Se¬ 
nhor nosso Deos, morreremos. 

26 Que he toda a came, para poder ou¬ 
vir a voz do Deos vivo, que falla do meio 
do fogo, como nos a ouvimos, e possa viver ? 

27 Chega-te tu pois antes, e ouve tudo o 
que o Senhor nosso Deos te disser: depois 
tu no-lo referiras; e quando nos o tivermos 
ouvido, fal-lo-hemos. 

28 O que tendo ouvido o Senhor, elle me 
disse : Eu ouvi as palavras, que este povo 
te disse: elle fallou bem em tudo o que 
disse. 

29 Quern lhes dara hum tal espirito, e 
hum tal coracao, que elles me temao, e 
guardem em todo o tempo os meus preceitos, 
para elles, e seus filhos serem para sempre 
felices ! 

30 Vai, e dize-lhes : Voltai para as vossas 
tendas. 

31 Tu porem deixa-te hear aqui comigo, 
e eu te direi todos os meus mandamentos, 
as minhas ceremonias, e as minhas ordena- 
yoes: e tu lhas ensinaras, para que elles as 
observem na terra, que eu lhes darei para 
possuirem. 

32 Guardai pois, e executai o que o 
Senhor Deos vos mandou: vos nao decli- 
nareis nem para a direita, nem para a es- 
querda; 

33 Mas andareis pelo caminho, que o 

Senhor vosso Deos vos prescreveo, para as- 
sim viverdes, e para serdes ditosos, e para 
que os vossos dias se multipliquem no paiz, 
que ides a possuir. 

CAP1TULO VI. 
Exhortu Moyses os Israelitas a amar o Se¬ 

nhor, e a nao se esquecer jamais dos seus 
preceitos, e benejicios. 

/'ARA eis-aqui os preceitos, as ceremonias, 
e as ordenayoes, que o Senhor vosso 

Deos me mandou que vos ensinasse, para 
que vos as observeis na terra, que ides a 
possuir : 

2 Para que temas o Senhor teu Deos, e 
todos os dias da tua vida guardes todos os 
seus mandamentos, e preceitos, que eu te 
intimo a ti, e a teus filhos, e netos, e vivas 
muito tempo. 

3 Ouve, 6 Israel, e tem grande cuidado 
de fazer o que o Senhor te mandou, para 
seres ditoso, e te multiplicares cada vez 
mais, segundo a promessa, que o Senhor 
Deos de teus pais te fez, em huma 
terra, onde o leite, e o mel correrem em 
arroios. 

4 Ouve, 6 Israel: o Senhor nosso Deos 
he o unico Senhor. 

5 Amaras o Senhor teu Deos de todo o 
teu coracao, de toda a tua alma, e de todas 
as tuas foryas. 

6 Estes mandamentos, que eu hoje te dou, 
serao gravados ho teu corayao: 

7 Tu os inculcaras a teus filhos ; tu os 
meditaras assentado em tua casa, e andando 
pelo caminho, ao deitares-te para dormir, e 
ao levantares-te. 

8 Tu os ataras como hum sinal na tua 
mao : elles estarao, e se moverao diante dos 
teus olhos: 

9 Tu os escreveras no lumiar, e nas portas 
da tua casa. 

10 E quando o Senhor teu Deos te tiver 
introduzido na terra, que elle prometteo com 
juramento a teus pais Abrahao, Isaac, e 
Jacob; e te tiver dado grandes, e excellen- 
tes Cidades, que tu nao edificaste; 

11 Casas cheias de toda a sorte de bens, 
que nao fabricaste ; cisternas, que nao abris- 
te ; vinhas, e olivaes, que nao plantaste ; 

12 E comeres, e te fartares : 
13 Olha bem, nao te esqueyas do Senhor, 

que te tirou do Egypto, daquella morada 
de servidao. Temeras o Senhor teu Deos, 
e so a elle serviras, e nao juraras senao pelo 
seu nome. 

14 Nao seguireis os deoses estrangeiros 
d’alguma das Nayoes, que estao a roda de 
vos : 

15 Porque o Senhor teu Deos, que esta 
no meio de ti, he hum Deos de zelos : nao 
succeda que o furor do Senhor teu Deos se 
accenda contra ti, e te extermine da super- 
ficie da terra. 
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16 Nao tentaras o Senhor teu Deos, co- 
mo o tentaste no lugar da tentapao. 

17 Guarda os preceitos do Senhor teu 
Deos, as ordenapoes, e as ceremonias, que 
elle te tem prescriptas : 

18 E faze o que he bom, e agradavel aos 
olhos do Senhor, para seres ditoso, e para 
possuires aquella excellente terra, em que 
estas para entrar, a qual o Senhor jurou dar 
a teus pais, 

19 Promettendo-lhes, que exterminaria 
diante de ti todos os teus inimigos. 

20 E quando teus filhos te perguntarem 
pelo tempo adiante, e te disserem: Que 
querem dizer estes mandamentos, estas cere¬ 
monias, e estas ordenapoes, que o Senhor 
nosso Deos nos mandou observar ? 

21 Tu lhes respondents : Nos estavamos 
escravos de Farad no Egypto, e o Senhor 
nos tirou do Egypto com huma mao forte : 

22 Elle a nossa vista fez no Egypto es- 
pantosos milagres, e terriveis prod igios con¬ 
tra Farad, e contra toda a sua casa : 

23 E elle nos tirou de la, para nos intro- 
duzir nesta terra, que elle com juramento 
tinha promettido a nossos pais, que no-la 
havia de dar. 

24 E o Senhor depois nos mandou que 
observassemos todas estas Leis, e que te- 
messemos o Senhor nosso Deos, para ser- 
mos bem succedidos todos os dias da nossa 
vida, como nds o somos lioje. • 

25 E o Senhor nosso Deos nos fara mi- 
sericordia, se nds guardarmos, e praticar- 
mos todos os seus preceitos, como elle nos 
mandou. 

CAPITULO VII. 
Ordem d'extinguir os Cnnaneos. Seguranca 

da protecgao do Senhor. 

UANDO o Senhor teu Deos te tiver in- 
troduzido na terra, que tu vas a possuir, 

e elle tiver exterminado a tua vista muitas 
Napoes ; a saber, os Iletheos, os Gergeseos, 
os Amorrheos, os Cananeos, os Fereseos, 
os Heveos, e os Jebuseos, que sao sete po- 
vos muito mais numerosos, e muito mais 
fortes do que tu : 

2 Quando o Senhor teu Deos tas tiver 
entregue, tu as faras passar ao ho da espada, 
sem que fique nem hum. Nao celebraras 
concerto algum com ellas, nem teras com- 
paixao alguma dellas, 

3 Nem contrahiras matrimonio com estes 
pdvos. Nao daras tuas filhas a seus filhos, 
nem teus filhos se desposarao com as filhas 
defies : 

4 Porque ellas seduzirao teus filhos, e 
lhes persuadirad que me deixem, e que 
adorem antes deoses estrangeiros, do que a 
mim. Donde se seguira accender-se o furor 
do Senhor, e dar elle cabo de ti em breve 
tempo. 

5 Eis-aqui pelo contrario como vds vos 
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haveis de haver com elles. Deitai abaixo 
os seus Altares, quebrai as suas Estatuas, 
cortai os seus Bosques, e queimai as suas 
Esculturas : 

6 Porque tu es hum povo santo, e con- 
sagrado ao Senhor teu Deos. O Senhor 
teu Deos te escolheo, para tu seres o povo, 
que file fosse proprio, e particular d’entre to¬ 
dos os pdvos, que ha na terra. 

7 Nao he porque vds vencesseis em nu- 
mero todas as Napoes, que o Senhor se unio 
a vds, e vos escolheo para si; pois que ao 
contrario vds sois menos em numero, do que 
todos os outros pdvos : 

8 Mas he porque o Senhor vos amou, e 
porque elle guardou o juramento, que tinha 
feito a vossos pais; fazendo-vos sahir pela 
sua mao toda poderosa; resgatando-vos da- 
quella morada de servidao; e tirando-vos 
das maos de Farad, Rei do Egypto. 

9 Tu pois saberas, que o Senhor teu 
Deos he o Deos fqrte, e fiel, que guarda o 
seu pacto, e a sua misericordia ate mil ge- 
rapoes, aos que o amao, e aos que guardao 
os seus preceitos : 

10 E que pelo contrario castiga prompta- 
mente os que o aborrecem; de sorte, que 
nao deixa para mais taide perdel-los de to- 
do, nem o dar-lhes a paga merecida. 

11 Guarda pois os preceitos, ceremonias, 
e ordenapoes, que eu hoje te mando observar. 

12 Se depois de teres ouvido estas orde- 
napoes, as guardares, e as praticares, tam- 
bem o Senhor teu Deos guardara a teu res- 
peito o seu pacto, e a misericordia, que elle 
prometteo com juramento a teus pais. 

13 Elle te amara, e te multiplicara : elle 
abenpoara o fruto do teu ventre, e o fruto 
da tua terra, o teu trigo, a tua vindima, o 
teu azeite, os teus bois, e os teus rebanhos 
d’ovelhas na terra, que elle prometteo com 
juramento a teus pais, que te daria. 

14 Tu serasbemdito entre todos os pdvos. 
Nao havera em ti esteril nem d’hum, nem 
d’outro sexo, nem nos homens, nem nos teus 
rebanhos. 

15 O Senhor alongara de ti todas as doen- 
pas, e nao te ferira com as malignissimas 
pragas, com que tu sabes que elle ferio o 
Egypto ; mas ferira pelo contrario com ellas 
os teus inimigos. 

16 Tu devoraras todos os pdvos, que o 
Senhor teu Deos esta para te entregar. Nao 
te deixaras tocar de compaixao para lhes 
perdoares, nem serviras aos seus deoses, 
para que nao venhao a ser a causa da tua 
ruina. 

17 Se tu disseres no teu corapao : Estas 
Napoes sao mais numerosas do que eu ; 
como poderei extinguillas ? 

18 Nao tenhas medo ; mas lembra-te co¬ 
mo o Senhor teu Deos tratou a Farad, e a 
todos os Egyptanos : 

19 Lembra-te daquellas pragas, de que 
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tu foste testemunha; daquelles milagres, 
daquelles prodigios, daquella mao forte, e 
daquelle brapo estendido, que o Senhor 
teu Deos fez apparecer para vos tirar para 
fora. Assim fara elle a todos os povos, que 
tu pedes temer. 

20 O mesmo Senhor teu Deos mandara 
contra elles vespas, ate que os destrua, e 
perca a todos os que poderem escapar-te, e 
esconder-se-te. 

21 Tu nao os temeras : porque o Senhor 
teu Deos esta no rneio de ti, aquelle Deos 
grande, e terrivel. 

22 Elle mesmo sera o que diante de ti des¬ 
trua estas Napoes pouco a pouco, e por partes. 
Tu nao as poderas exterminar todas juntas; 
por nao succeder que as bestas da terra se 
multipliquem, e se levantem contra ti. 

23 Mas o Senhor teu Deos te fara senhor 
destes povos, e os fara morrer, ate que de 
todo se acabem. 

24 Elle te entregara nas maos os seus 
Reis, e tu extinguiras os seus nomes debaixo 
do Ceo : ninguem te podera resistir, ate 
que os tenhas feito em po. 

25 Consumiras no fogo as Esculturas dos 
seus deoses : nao cubiparas o ouro, nem a 
prata, de que ellas sao feitas; nem dellas 
tomaras nada para ti, de modo que isto te 
nao sirva de occasiao de ruina, por serem 
aquellas Esculturas a abominapao do Senhor 
teu Deos. 

26 Nem em tua casa metteras cousa, que 
seja de idolo, por nao vires a ser anathema, 
como elle o he. Tu o detestaras como hu- 
ma porquidade ; abominal-lo-has como as 
cousas mais hediondas, e sordidas, porque 
isto he hum anathema. 

CAPITULO VIII. 
Exhortagao a conservar na memoria os bene- 

jicios do Senhor. 

OE todo o cuidado por observares todos 
os preceitos, que eu hoje te intimo, para 

poderes viver, para te multiplicares, e para 
possuires a terra, que o Senhor prometteo 
com juramento a teus pais. 

2 Tu te recordaras de todo o caminho, 
por onde o Senhor teu Deos te conduzio no 
deserto quarenta annos, para te castigar, e 
para te provar, a fim de se descubrir o que 
estava occulto no teu corapao, e de se co- 
nhecer se tu serias fiel, ou infiel a observar 
os seus mandamentos. 

3 Elle te affligio com a fome, e te deo 
por sustento o manna, que te era desconhe- 
cido a ti, e a teus pais, para te mostrar que 
o homem nao vive so de pao, mas de toda a 
palavra, que sahe da boca de Deos. 

4 Ves-ahi que sao ja quarenta annos, e 
entretanto os vestidos, com que te cobrias, 
nao se romperao com a antiguidade, e os 
teus pes nao se achao pafados de topadas. 

5 Considera logo no teu corapao, que o 

Senhor teu Deos se applicou a instruir-te, 
como hum homem se applica a instruir seu 
filho; 

6 Para que tu guardes os mandamentos 
do Senhor teu Deos, e andes nos seus 
caminhos, e o temas. 

7 Porque o Senhor teu Deos e9ta a in- 
troduzir-te numa terra excellente, numa 
terra cheia de regatos, de tanques, e de 
fontes, onde as nascenpas dos rios espalhao 
as suas aguas em abundancia pelas cam- 
pinas, e pelos montes : 

8 Numa terra fertil de trigo, de cevada, e 
de vinhas, onde se dao figueiras, romeiras, e 
olivaes : numa terra d’azeite, e de mel, 

9 Onde tu comeras o teu pao, sem que 
elle ja mais te falte; onde gozaras d’huma 
abundancia de todas as cousas: numa terra, 
cujas pedras sao ferro, e de cujos montes se 
tirao metaes de fazer o bronze : 

10 E isto para que tu depois de teres 
comido, e de te teres fartado, bemdigas o 
Senhor teu Deos, que te deo huma tao 
excellente terra. 

11 Toma sentido, e guarda-te, nao te 
esquepas jamais do Senhor teu Deos, e nao 
desprezes os seus preceitos, as suas Leis, e as 
suas ceremonias, que eu hoje te prescrevo : 

12 Para que depois que tiveres comido, 
e te tiveres fartado; depois que tiveres edi- 
ficado bellas casas, e te tiveres estabelecido 

lias; 
13 Depois de teres manadas de bois, e 

rebanhos de ovelhas, e abundancia d’ouro, 
de prata, e de todas as cousas, 

14 Se nao eleve o teu corapao, e te nao 
lembres do Senhor teu Deos, que te tirou do 
Egypto, daquella morada de servidao : 

15 Que foi o teu conductor nesse vasto, e 
temeroso deserto, onde havia serpentes, que 
queimavao com o seu assopro, escorpioes, e 
dipsades; e onde nao havia nenhuma agua: 
que fez sahir arroios d’huma pedra duris- 
sima : 

16 Que nessa solidao te sustentou de 
manna desconhecido a teus pais : e que de¬ 
pois de te ter affligido, e provado, teve com- 
paixao de ti, 

17 Para que tu nao dissesses la no teu 
corapao : A minha fortaleza, e a robustez de 
minhas maos sao as que me derao todas 
estas cousas : 

18 Mas antes te lembres, que o Senhor 
teu Deos he que te deo a forpa, para assim 
cumprir o pacto, que fez com teus pais, e 
que firmou com juramento, como parece 
pelo que hoje estas vendo. 

19 Se esquecendo-te porem do Senhor 
teu Deos, seguires os deoses estrangeiros, e 
os servires, e adorares; eu ja des de agora te 
denuncio, que pereceras de todo, 

20 Como as Napoes, que o Senhor teu 
Deos destruio na tua entrada, se vos fordes 
desobedientes a voz do Senhor vosso Deos. 
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CAPITULO IX. 
Mot/ses traz a memoria uos Israelitas as suas 

tnurmuragoes, a as suas infidelidades pas- 
sadas. 

UVE, 6 Israel: Tu passaras hoje o 
Jordao, para te senhoreares dessas 

Napoes, que sao mais numerosas, e mais 
possantes do que tu; daquellas grandes 
Cidades, cujos muros se elevao ate o Ceo; 

2 Daquelle povo agigantado, dos filhos. 
d’Enac, que tu mesmo viste, e de que tu 
tens ouvido fallar, e a quern nenhum homem 
he capaz de resistir. 

3 Tu pois saberas hoje, que o Senhor teu 
Deos passara elle mesmo adiante de ti, 
com hum fogo, que devora, e consome, que 
os fara em po, que os perdera, que os exter- 
minara dentro de pouco tempo a tua vista, 
como elle to prometteo. 

4 Depois que o Senhor teu Deos os tiver 
destruido diante de ti, nao digas la no teu 
coracao : Por causa da minha justipa he que 
o Senhor me introduzio nesta terra, e me 
metteo de posse della; pois que estas Na¬ 
poes forao destruidas por causa das suas 
impiedades. 

5 Porque nao he pela tua justipa, nem 
pela rectidao do teu coracao, que tu entra¬ 
nts nestas terras para as possuires : mas ellas 
serao destmidas na tua entrada, por catrsa 
de terem obrado impiamente, e porque o 
Senhor queria cumprir o que tinha promet- 
tido com juramento a teus pais Abrahao, 
Isaac, e Jacob. 

6 Sabe pois, que nao he pela tua justipa 
que o Senhor teu Deos te fara possuir esta 
terra tao excellente, pois que tu es hum 
povo de cerviz durissima. 

7 Lembra-te, e nao te esquepas de que 
modo tens provocado a ira do Senhor teu 
Deos no deserto. Des do dia, que sahiste 
do Egypto ate este lugar, em que estamos, 
sempre tu murmuraste contra o Senhor. 

8 Porque tu o irritaste des do tempo que 
nos estavamos em Horeb ; e elle irado contra 
ti quiz perder-te. 

9 Entao foi que eu subi ao monte, para 
receber as Taboas de pedra, as Taboas do 
pacto, que o Senhor fez comvosco; e fiquei 
naquelle monte quarenta dias, e quarenta 
noites sem comer pao, nem beber agua. 

10 E o Senhor me deo duas Taboas de 
pedra, escritas pelo dedo de Deos, que con- 
tinhao todas as palavras, que elle vos tinha 
dito no alto do monte do meio do fogo, 
quando todo o povo estava junto. 

11 Passados que forao os quarenta dias, 
e as quarenta noites, deo-me o Senhor as 
duas Taboas de pedra, as Taboas do con¬ 
certo, 

12 E me disse: Levanta-te, e desce da- 
qui de pressa; porque o teu povo, que tu 
tiraste do Egypto, deixou logo o caminho, 
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que tu lhe mostraras, e fez para si hum 
bezerro fundido. 

13 Outrosi me disse o Senhor: Eu vejo 
que este povo he de cerviz dura: 

14 Deixa que eu o faca em po, e que 
apague o seu nome de debaixo do Ceo, e 
que te constitua a ti Principe sobre outro 
povo, que seja maior, e mais forte do que 
este. 

15 Desci eu pois daquelle monte, que 
todo ardia, trazendo nas minhas duas maos 
as duas Taboas do concerto : 

16 E vendo que vos tinheis peccado 
contra o Senhor vosso Deos, e que vos 
tinheis feito hum bezerro fundido, e que de 
pressa tinheis deixado o caminho, que elle 
vos havia mostrado; 

17 Arrojei das minhas maos as duas Ta¬ 
boas, e as quebrei aos vossos olhos. 

18 Prostrei-me diante do Senhor, como o 
tinha feito antes, e estive quarenta dias, e 
quarenta noites sem comer pao, nem beber 
agua, por causa de todos os vossos pec- 
cados, que tinheis commettidos contra o 
Senhor, e com que o provocastes a ira: 

19 Porque temi a indignapao, e ira, que 
elle tinha concebido contra vos, e que o 
levava a querer-vos acabar. E o Senhor me 
ouvio ainda por esta vez. 

20 Elle se irritou tambem em extremo 
contra Aarao, e o quiz perder; mas eu da 
mesma sorte o apaziguei, orando por elle. 

21 Entao peguei eu no vosso peccado, 
isto he, no bezerro, que tinheis feito; e 
tendo-o lanpado no fogo, fil-lo em pedapos, 
reduzi-o a po, e deitei-o na torrente, que 
desce do monte. 

22 Irritastes tambem o Senhor no In- 
cendio, na Tentapao, e nos Sepulcros da 
concupiscencia; 

23 E quando o Senhor vos mandou de 
Cadesbarne, dizendo: Subi, e ide tomar 
posse da terra, que eu vos dei; e vos des- 
prezastes o mandado do Senhor vosso Deos, 
nao lhe destes credito, e nao quizestes ouvir 
a sua voz : 

24 Mas sempre lhe fostes rebeldes des do 
dia que eu comecei a conhecer-vos. 

25 E estive prostrado diante do Senhor 
quarenta dias, e quarenta noites, rogando-o, 
e conjurando-o que vos nao perdesse, como 
elle o tinha ameapado : 

26 E lhe disse na minha orapao: Senhor 
Deos meu, nao percas o teu povo, e a tua 
heranpa, que tu resgataste com o teu grande 
poder, e tiraste do Egypto a forpa da tua 
mao. 

27 Lembra-te de teus servos Abrahao, 
Isaac, e Jacob: nao olhes para a dureza 
deste povo, nem para a sua impiedade, e 
peccado; 

28 Para que nao digao os habitantes do 
paiz, donde tu nos tiraste: O Senhor nao 
podia introduzil-los na terra, que lhe havia 
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promettido; mas como os aborrecia, por 
isso os tirou, para os matar no deserto. 

29 Elies sao o teu povo, e a tua heranca: 
e elles sao os que tu fizeste sahir com o teu 
grande poder, e em desempenho da forpa do 
teu brapo. 

CAPITULO X. 
Segtindas Taboas da Lei. Vocagao dos Le- 

vitas. Lxhortagdo a observar a Lei do 
Senhor. 

ESTE tempo me disse o Senhor : Corta 
duas Taboas de pedra, como erao as 

primeiras, e sobe a vir ter comigo no monte, 
e faras huma Area de madeira, 

2 E eu escreverei nas Taboas os rnanda- 
mentos, que estavao nas primeiras, que 
quebraste antes, e pol-las-has na Area. 

3 Fiz eu logo huma Area de pao de 
settim. E tendo cortado duas Taboas de 
pedra, como as primeiras, subi ao monte, 
levando-as nas maos. 

4 E o Senhor escreveo nestas Taboas, 
como elle tinha feito nas primeiras, os dez 
mandamentos, que elle vos tinha feito ouvir, 
fallando no simo do monte do meio do fogo, 
quando o povo estava junto; e deo-mas. 

5 Depois voltei eu, e desci do monte, e 
puz as Taboas na Area, que tinha feito, 
onde ellas ficarao ate hoje, como o Senhor 
mo tinha mandado. 

6 Ora os filhos d’lsrael descamparao de 
Beroth, lugar pertencente aos filhos de Jacan, 
e derao comsigo em Mosera, onde Aarao 
morreo, e foi sepultado, succedendo-lhe no 
Sacerdocio Eleazar seu filho. 

7 Dalli vierao elles a Gadgad : e tendo 
abalado deste lugar, forao acampar-se a 
Jetebatha, que he huma terra toda regada 
d’aguas, e de torrentes. 

8 N’aquelle tempo separou o Senhor a 
Tribu de Levi, para ella ser a que levasse a 
Area do concerto do Senhor, a que assistisse 
diante delle nas funcp oes do seu ministerio, e 
a que bemdissesse em seu nome, como ella 
faz ate o presente. 

9 Por isso Levi nao teve parte com seus 
irmaos no paiz, que elles possuem : porque 
o Senhor mesmo he a sua possessao, como o 
Senhor teu Deos lhe prometteo. 

10 Eu porem deixei-me ficar no monte 
quarenta dias, e quarenta noites ; e o Senhor 
me ouvio tambem por entao, e nao quiz 
perder-te. 

11 Depois me disse elle: Vai, e marcha 
adiante deste povo, para que elles entrern de 
posse da terra, que eu prometti com jura- 
mento a seus pais dar-lhes. 

12 Agora pois, 6 Israel, que he o que o 
Senhor teu Deos pede de ti, senao que temas 
o Senhor teu Deos; que andes nos seus ca- 
minhos; que ames, e que sirvas ao Senhor 
teu Deos de todo o teu corapao, e de toda a 
tua alma: 

13 E que observes os mandamentos, e as 
ceremonias do Senhor, que eu te prescrevo 
hoje, para seres bemaventurado ? 

14 Tu ves que o Ceo, e o Ceo dos Ceos, 
a terra, e tudo o que ha na terra, sao do 
Senhor teu Deos: 

1.5 E ainda assim fez o Senhor huma 
estreita allianpa com teus pais: elle os 
amou, e elle escolheo a sua posteridade; 
isto he, a vos d’entre todas as Napoes, como 
hoje se prova. 

16 Tende logo cuidado de circumcidar- 
des o vosso corapao, e nao indurepais mais 
a vossa cerviz : 

17 Porque o Senhor vosso Deos he o 
Deos dos Deoses, e o Senhor dos Senhores ; 
o Deos grande, poderoso, e terrivel, que nao 
faz acceppao de pessoas, nem se leva de 
presentes. 

18 Que faz justipa ao orfao, e a viuva; 
que ama o peregrino; e que lhe da de que 
viver, e de que se vestir. 

19 Amai pois tambem vos os peregrinos, 
porque tambem vos fostes estrangeiros no 
Egypto. 

20 Temeras o Senhor teu Deos, e s6 a 
elle serviras; a elle-te pegaras, e nao juraras 
senao pelo seu Nome. 

21 Elle he a tua gloria, e o teu Deos; 
elle o que fez em teu favor estas maravilhas 
tao grandes, e tao terriveis, de que os teus 
olhos forao testemunhas. 

22 Teus pais nao erao mais que setenta 
pessoas, quando descerao ao Egypto: e 
ves-alii agora te multiplicou o Senhor teu 
Deos, como as estrellas do Ceo. 

CAPITULO XI. 
Continua Moyses a exhortar os Israelitas 6 

observancia dos preceitos do Senhor. Aben¬ 
goa os que os observarem, e amaldigoa os 
que os transgredirem. 

MA pois ao Senhor teu Deos, e guarda 
em todo o tempo os seus preceitos, e as 

suas ceremonias, as suas Leis, e as suas or- 
denapoes. 

2 Considerai hoje o que vossos filhos 
ignorao, elles, que nao virao os castigos do 
Senhor vosso Deos, as suas maravilhas, a sua 
mao toda poderosa, e o seu brapo estendido ; 

3 Os prodigios, e as obras, que elle fez 
no meio do Egypto sobre o Rei Farao, e 
sobre todo o seu paiz; 

4 Sobre todo o exercito dos Egypcios, 
sobre os seus cavallos, e suas carropas : de 
que modo as aguas do Mar Vermelho os 
cobrirao, quando elles vos perseguiao, ten- 
do-os exterminado o Senhor ate o dia pre¬ 
sente. 

5 E o que elle vos fez no deserto, atd 
que chegasseis a este lugar: 

6 E de que sorte punio elle a Dathan, e 
a Abiron, filhos d’Eliab, que era filho de 
Ruben, quando a terra, abrindo a sua boca, 
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os sorveo com as suas casas, tendas, e tudo 
que possuiao no meio d’Israel. 

7 Vos vistes com os vossos olhos todas 
estas obras maravilhosas, que o Senhor fez, 

8 Para que guardeis todos os seus man- 
damentos, que eu lioje vos prescrevo; e 
para que possais entrar e possuir a terra, 
que estais a entrar ; 

9 E para que vivais muito tempo nesta 
terra, onde correm regatos de leite, e de 
mel, e a qual o Senhor tinha promettido 
com juramento a vossos pais, e a sua pos- 
teridade. 

10 Porque a terra, que tu vas possuir, 
nao he como a terra do Egypto, de que sa- 
histe, onde depois que se lancou a semente, 
se faz vir a agua por hum cano para a 
regar, como se faz nos jardins : 

11 Mas he huma terra de montes, e de 
planicies, que espera as chuvas do Ceo. 

12 Aqual o Senhor vosso Deos visita con- 
tinuamente, e sobre que elle lanpa benigno 
as suas vistas des do principio do anno ate 
o fim. 

13 Se vos logo obedecerdes aos preceitos, 
que eu vos ponho hoje, de amar o Senhor 
vosso Deos, e de o servir de todo o vosso 
corapao, e de toda a vossa alma; 

14 Elle dara a vossa terra as primeiras, e 
as ultimas aguas, para que vos recolhais 
dos vossos campos o pao, o vinho, o azeite, 

15 E o feno para sustentar as vossas bes- 
tas; e para que vos mesrnos tenhais de que 
comer, e de que vos saciar. 

16 Guard ai-vos, nao se deixe o vosso 
corapao seduzir, e vos aparteis do Senhor, 
para servirdes, e adorardes deoses estranhos : 

17 Nao succeda que o Senhor irado feche 
o Ceo; que nao caiao mais as chuvas; que 
a terra nao produza mais o seu fruto ; e que 
vos dentro de pouco tempo sejais extermi- 
nados desta excellente terra, que o Senhor 
esta para vos dar. 

18 Ponde nos vossos corapoes, e nos 
vossos espiritos estas minhas palavras; 
trazei-as suspensas nas vossas maos por 
sinal, e collocai-as entre os vossos olhos. 

19 Ensinai-as a vossos filhos, para que 
elles as meditem; quando estiveres assen- 
tado em tua casa, ou caminhares; quando 
te deitares, ou te levantares. 

20 Tu as escreveras sobre os postes, e as 
portas de tua casa : 

21 Para que os teus dias, e os de teus 
filhos se multipliquem na terra, que o Se¬ 
nhor jurou dar a teus pais, para a possuirem 
em quanto o Ceo cobrir a terra. 

22 Porque se vos observardes, e prati- 
cardes os mandamentos, que eu vos intimo, 
de amar o Senhor vosso Deos, de andar em 
todos os seus caminhos, e de viver estreita- 
mente unidos a elle, 

23 O Senhor destruira fi vista dos vossos 
olhos todas estas Napoes, que sao maiores, 
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e mais poderosas do que vos, e vos pos- 
suireis o seu paiz. 

24 Todo o lugar, em que vos pozerdes 
os pes, sera vosso. Os confins da vossa 
terra serao des do deserto, des do Libano, e 
des do grande rio Eufrates ate o mar Occi¬ 
dental. 

25 Nenhum podera subsistir diante de 
vos: o Senhor vosso Deos espalhara o 
terror, e o espanto do vosso nome sobre 
todas as terras, em que estais para por os 
pes, como elle vo-lo prometteo. 

26 Eis vos ponho eu hoje diante dos 
olhos a benpao, e a maldipao : 

27 A benpao, se vos obedecerdes aos 
mandamentos do Senhor vosso Deos, que 
eu hoje vos prescrevo : 

28 A maldipao, se vos nao obedecerdes 
aos mandamentos do Senhor vosso Deos, 
mas vos apartardes do caminho, que eu hoje 
vos mostro, para correrdes apos os deoses 
estrangeiros, que vos nao conheceis. 

29 Quando porem o Senhor teu Deos te 
introduzir na terra, que vas habitar, poras tu 
a benpao sobre o monte Garizim, e a maldi¬ 
pao sobre o monte Hebal: 

30 Os quaes sao dabanda dalem do Jor- 
dao, nas costas do caminho, que leva para 
o Occidente, nas terras dos Cananeos, que 
habitao nas campinas, defronte de Galgala, 
junto a hum valle, que se estende, e se di- 
lata ate muito longe. 

31 Porque vos passareis o Jordao, para 
possuirdes a terra, de que o Senhor vosso 
Deos esta para vos fazer donos, e possui- 
dores. 

32 Cuidai pois em cumprirdes as cere- 
monias, e as ordenapoes, que eu vos porei 
hoje a vista. 

CAPITULO XII. 
Arruinar a idolatria no paiz de Canaan. 

Pagan os dizimos, e primicias. Nao imitar 
os Cananeos. 

/~ARA eis-aqui os preceitos, e as ordena- 
^ poes, que vos deveis observar na terra, 
que o Senhor Deos de vossos pais vos esta 
para dar, para que vos a possuais por todo 
o tempo, que andardes neste Mundo. 

2 Destrui todos os lugares, em que as 
gentes, cujo paiz tendes de possuir, adorarao 
os seus deoses sobre altos montes, e sobre 
outeiros, e debaixo de toda a casta d’arvores 
frondosas. 

3 Dissipai os seus Altares, quebrai as 
suas Estatuas, queimai os seus Bosques, 
fazei em po os seus idolos, e apagai de todos 
esses lugares a memoria dos seus nomes. 

4 Vos vos nao conduzireis assim a respeito 
do Senhor vosso Deos : 

5 Mas vireis ao lugar, que o Senhor vosso 
Deos tiver escolhido d’entre todas as vossas 
Tribus, para ahi estabelecer o seu Nome, e 
para ahi habitar: 
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6 E nesse lugar offerecereis os vossos ho- 
locaustos, as vossas victimas, os dizimos, e 
as primicias das vossas maos, os vossos vo- 
tos, e os vossos donativos, os primogenitos 
das vossas vaccas, e das vossas ovelhas. 

7 E alii comereis na presenpa do Se- 
nhor vosso Deos : e vos regozijareis em to¬ 
das as cousas, a que lanpardes a mao, vos, 
e vossas familias, nas quaes o Senhor vosso 
Deos vos tiver abenpoado. 

8 Vos nao fareis alii o que nos fazemos 
hoje aqui, onde cada hum faz o que bem lhe 
parece. 

9 Porque vos ainda ate o presente nao 
entrastes no repouso, e na heranpa, que o 
Senhor vosso Deos esta para vos dar. 

10 Vos passareis o Jordao, e habitareis 
na terra, que o Senhor vosso Deos vos dara, 
para que descanceis de todos os inimigos, 
que vos cercao : e para que habiteis sem te- 
mor algum 

11 No lugar, que o Senhor vosso Deos 
tiver escolhido, para ahi estabelecer o seu 
Nome. A este lugar levareis vos, conforme 
a ordem, que eu vos preserevo, os vossos 
holocaustos, as vossas hostias, os dizimos, e 
as primicias das vossas maos; e tudo o que 
houver de melhor nos dons, que vos tiver- 
des votado offerecer ao Senhor. 

12 Alii vos banqueteareis vos diante do 
.Senhor vosso Deos, vos, vossos filhos, e 
vossas filhas, vossos servos, e vossas servas, 
e o Levita, que morar nas vossas Cidades : 
porque elle nao tem outra partilha, nem 
possue outra cousa entre vos. 

13 Guarda-te, nao offerepas os teus holo¬ 
caustos em todo o lugar, que vires: 

14 Mas offereceras as tuas hostias na- 
quelle, que o Senhor tiver escolhido em al- 
guma das tuas Tribus, e faras tudo o que te 
mando. 

15 Se quizeres comer, e se gostares de 
comer came, mata esses animaes, e come 
delies, conforme a benpao, que o Senhor teu 
Deos te deo nas tuas Cidades. Ou elles 
sejao immundos, isto he, defeituosos, e de- 
beis; ou sejao limpos, isto he, saos, e in- 
teiros, como os que se podem offerecer a 
Deos; come delies, como da corf a, e do 
veado; 

16 Abstem-te somente do sangue, o qual 
escorreras sobre a terra como a agua. 

17 Tu nao poderas comer nas tuas Cida¬ 
des o dizimo do teu pao, do teu vinho, e do 
teu azeite, nem os primogenitos de vaccas, e 
d’outras rezes; nem cousa, de que tu tenhas 
feito voto, ou que tu voluntariamente queiras 
offerecer a Deos; nem as primicias das tuas 
maos: 

18 Mas comeras destas cousas diante do 
Senhor teu Deos no lugar, que o Senhor teu 
Deos tiver escolhido, tu, teu filho, e a tua 
fillia, o teu servo, e a tua serva, e os Levitas, 
que morao nas tuas Cidades: e tomaras 

com alegria a tua refeipao diante do Senhor 
teu Deos em todas as cousas, a que esten- 
deres a tua mao. 

19 Olha, nao desampares nunca o Levita 
todo o tempo, que viveres na terra. 

20 Quando o Senhor teu Deos tiver di- 
latado os teus limites, como elle te pro- 
metteo, e tu quizeres comer a carne, que 
appeteces; 

21 Se estiver longe o lugar, que o Senhor 
teu Deos tiver escolhido para estabelecer 
nelle o seu Nome, poderas tu matar dos 
bois, e ovelhas, que ti veres, como eu te 
ordenei, e comer defies nas tuas Cidades, 
como desejas. 

22 Comeras desta carne, como costumas 
comer a das corf as, e dos veados : o limpo, e 
o immundo comerao della indifferentemente. 

23 Guarda-te somente de comer do san¬ 
gue destes animaes : porque o seu sangue 
he a sua vida: .e assim nao deves comer 
com a sua carne a sua vida: 

24 Mas escorreras este sangue sobre a 
terra, como a agua, 

25 Para serdes bemaventurados tu, e 
teus filhos depois de ti, tendo feito o que 
apraz aos olhos do Senhor. 

26 Quanto as cousas, que tu tiveres san- 
tificado, e que tiveres votado ao Senhor, tu 
as tomaras; e vindo ao lugar, que o Senhor 
tiver escolhido, 

27 Apresentaras em oblapao a carne, 
e o sangue sobre o Altar do Senhor teu 
Deos : derramaras o sangue das hostias ao 
redor do Altar, e comer-lhes-has as carnes. 

28 Observa, e ouve tudo o que eu te or- 
deno, para serdes para sempre ditosos, tu, 
e teus filhos depois de ti, tendo feito o que 
he bom, e agradavel aos olhos do Senhor 
teu Deos. 

29 Quando o Senhor teu Deos tiver ex- 
terminado diante de ti as gentes, cujo paiz 
vas a possuir, e tu estiveres de posse delle, 
e habitares nas suas terras; 

30 Guarda-te, nao imites estas gentes, 
depois que ellas tiverem sido destruidas na 
tua entrada., nem te informes das suas cere- 
monias, dizendo : Eu quero seguir o culto, 
com que estas Nacoes adorarao os seus 
deoses. 

31 Nao has de dar semelhante culto ao 
Senhor teu Deos. Porque ellas fizerao pelos 
seus deoses todas as abominapdes, que o 
Senhor aborrece, offerecendo-lhes os seus 
filhos, e as suas filhas, e queimando-os no 
fogo. 

32 Faze somente em honra do Senhor 
aquillo, que eu te ordeno, sem tirar, nem 
por. 

CAPITULO XIII. 
Contra os falsos Prof etas, e contra os que 

quixerem iniluzir o povo d idolatria. 
SE se levantar no meio de ti hum Profeta, 
^ ou qualquer que diga, que elle teve 
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huma visao em sonhos, e que prediga qual- 
quer cousa extraordinaria, e prodigiosa, 

> 2 E succeder assim como elle predisse, e 
elle ao mesmo tempo te disser: Vamos, 
sigamos os deoses estrangeiros, que te sao 
desconhecidos, e sirvamo-los: 

3 Tu nao ouviras as palavras deste Pro- 
feta, ou deste inventor de visoes, e de so¬ 
nhos : porque o Senhor vosso Deos vos 
tenta, para se fazer manifesto, se vos o 
amais de todo o vosso corapao, e de toda a 
vossa alma, ou se o nao amais assim. 

4 Segui o Senhor vosso Deos, e temei-o, 
e guardai os seus mandamentos; ouvi a sua 
voz, servi-o, e apegai-vos a elle. 

5 Aquelle Profeta porem, ou aquelle in¬ 
ventor de sonhos, seja morto: porque vos 
fallou com o fim de vos apartar do Senhor 
vosso Deos, que vos tirou do Egypto, e vos 
resgatou da casa da escravidao; e para te 
tirar do caminho, que o Senhor teu Deos 
te apontou : e assim tiraras o mal do meio 
de ti. 

6 Se teu irmao, filho de tua mai, ou teu 
filho, ou tua filha, ou tua mulher, a quem 
trazes no seio, ou teu amigo, a quem amas, 
como a tua alma, te quizer persuadir, e te 
disser em segredo : Vamos, e sirvamos aos 
deoses estrangeiros, que te sao desconheci¬ 
dos, como elles o forao a teus pais; 

7 Aos deoses de todas as Nacoes, de que 
nos estamos cercados, ou seja de perto, ou 
de longe, des de huma extremidade da terra 
ate a outra; 

8 Nao estejas pelo que elle te diz, nem 
Ihe des ouvidos, nem te deixes levar de com- 
paixao, para lhe perdoares, ou para o teres 
escondido; 

9 Mas mata-o logo: seja a tua mao a 
primeira sobrelle, e depois todo o povo lhe 
ponha as suas. 

10 Morra opprimido, e coberto de pe- 
dras: porque quiz retirar-te do culto do Se¬ 
nhor teu Deos, que te tirou do Egypto, 
dessa morada de servidao : 

11 Para que todo o Israel, ouvindo este 
exemplo, tema, e nao se tome mais a achar 
quem se atreva a fazer cousa semelhante. 

12 Se em alguma das tuas Cidades, que 
o Senhor teu Deos te tiver dado para habi- 
tares, ouvires dizer a alguns, 

13 Que os filhos de Belial sahirao do 
meio de ti, e perverterao os habitantes da 
sua Cidade, dizendo-lhes: Vamos, e sirva¬ 
mos aos deoses estrangeiros, que vos sao 
desconhecidos : 

14 Informa-te com toda a exacpao pos- 
sivel da verdade do caso; e achando que 
foi certo o que te disserao, e que effectiva- 
mente se commetteo esta abominapao, 

15 Faras passar logo ao fio da espada 
todos os habitantes daquella Cidade, e des- 
truil-la-has com tudo o que ha nella, ate as 
bestas. 

16 Ajuntaras tambem no meio das ruas 
todos os moveis, que nella se acharem, e 
queimal-los-has juntamente com a Cidade, 
consumindo tudo em honra do Senhor teu 
Deos, de sorte que ella fique eternamente 
sepultada nas suas ruinas; e nao se tome a 
reedificar. 

17 Nao se te p£gue as maos nada deste 
anathema: para que o Senhor teu Deos 
aplaque a sua ira, e o seu furor, e se com- 
padepa de ti, e te multiplique, como elle o 
jurou a teus pais, ‘ 

18 Em quanto tu ouvires a voz do Se¬ 
nhor teu Deos, guardando todos os seus pre- 
ceitos, que eu te intimo hoje, para que 
obres o que he agradavel aos olhos do Se¬ 
nhor teu Deos. 

CAPITULO XIV. 
Animaes limpos, e irnmundos. Dizimos, e 

refeiqao diante do Senhor. 

CEDE filhos do Senhor vosso Deos : nao 
^ fapais incisoes no vosso corpo, nem vos 
fapais abrir calva, para chorardes algum 
morto. 

2 Porque tu es hum povo santo para o 
Senhor teu Deos : e elle te escolheo d’entre 
todas as Nacoes, que ha na terra, para seres 
particularmente o seu povo. 

3 Nao comais o que he immundo. 
4 Eis-aqui os animaes, de que vos po- 

deis comer : o boi, a ovelha, a cabra, 
5 O veado, a corca, o bufalo, o cabrao 

silvestre, o unicornio, o boi silvestre, a ca¬ 
bra montez. 

6 Comereis de todo o animal, que tem 
a unha rachada, e que remoe. 

7 Nao deveis por£m comer daquelles 
animaes, que sim remoem, mas nao tem a 
unha rachada, como sao o camelo, o coelho, 
o querogryllo: estes, porque remoem, e 
nao tem a unha rachada, serao irnmundos 
para vos. 

8 O porco tambem sera para vos immun¬ 
do ; porque ainda que tem a unha rachada, 
nao remoe. Nao comereis da carne destes 
animaes, nem tocareis nos seus cadaveres. 

9 Entre todos os animaes, que vivem nas 
aguas, comereis daquelles, que tem barba- 
tanas, e escamas : 

10 Nao comereis porem daquelles, que 
nao tem barbatanas, nem escamas, porque 
sao irnmundos. 

11 Comei de todas as aves, que sao 
limpas. 

12 Mas nao comais das que sao immun- 
das : quaes sao a aguia, o gryfo, o halieeto, 

13 0 ixiao, o abutre, o milhano, segundo 
o seu genero: 

14 O corvo, e tudo o que he deste 
genero: 

15 O avestruz, o mocho, o laro, e o apor, 
segundo o seu genero : 

16 O herodio, o cisne, e a ibis: 
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17 O m£rgulo, o porfyriao, a curuja: 
18 O onocrotalo, o caradrio, cada hum 

no seu genero : a poupa, e o morcego. 
19 Tudo o que anda de rastos, e tem 

azas, sera immundo, e nao se comera. 
20 Comei de tudo o que he limpo. 
21 Nao comais cousa alguma de besta, 

que morresse por si: mas da-a, ou vende-a 
ao peregrino, que vive dos teus muros para 
dentro : porque tu es o povo santo do Se- 
nhor teu Deos. Nao cozeras o cabrito no 
leite de sua mai. 

22 Poras a parte cada anno o dizimo de 
todos os teus frutos, que nascem na terra. 

23 E comeras na presenpa do Senhor teu 
Deos, no lugar, que elle escolher para ahi 
ser invocado o seu Nome, o dizimo do teu 
pao, do teu vinho, do teu azeite, e os primo- 
genitos das tuas vaccas, e das tuas ovelhas, 
para que aprendas a temer o Senhor teu 
Deos todo o tempo. 

24 Mas quando tu tenhas que fazer hum 
caminho muito comprido, ate o lugar, que o 
Senhor teu Deos escolher; e tendo-te o 
Senhor teu Deos abenpoado, nao possas 
levar la todas essas cousas ; 

25 Venderas tudo, e o reduziras a di- 
nheiro, que levaras na tua mao, e iras ao 
lugar, que o Senhor teu Deos escolher: 

26 E compraras com esse mesmo dinheiro 
tudo o que for do teu gosto, ou seja de bois, 
ou seja d’ovelhas, de vinho, ou d’outros li- 
cores, e de tudo o que a tua alma deseje; 
e comel-lo-has diante do Senhor teu Deos, 
regalando-te tu, e toda a tua familia : 

27 E o Levita, que vive das tuas portas para 
dentro, ve la nao o desampares ; porque elle 
nao tem outra porpao na terra, que tu possues. 

28 Todos os tres annos separaras ainda 
outro dizimo de todos os bens, que te vierem 
nesse tempo; e pol-lo-has de reserva em 
tua casa: 

29 E virao o Levita, que nao tem outra 
porpao na terra, que tu possues, o peregrino, 
o orfao, e a viuva, que estao dentro de tuas 
portas, e comerao, e se fartarao, para que o 
Senhor teu Deos te abenpoe em todo o tra- 
balho, que tu fizeres com as tuas maos. 

CAPITULO XV. 
Anno sabbatico. Alforria dos escravos. Cui- 

dado dos pobres. Primogenitos, que se 
devem offerecer ao Senhor. 

SETIMO anno sera o anno da re¬ 
missao, 

2 A qual se celeb rara deste modo : Hum 
homem, a quem seu amigo, ou seu proximo, 
e seu irmao dever alguma cousa, nao a po- 
dera exigir; porque he o anno da remissao 
do Senhor. 

3 Poderas exigil-la do peregrino, e do 
estrangeiro : mas nao teras poder de a exigir 
dos teus compatriotas, e dos teus propinquos. 

4 Nao se achara entre vos pobre algum, 
[Port.] 

nem mendigo; para que o Senhor teu Deos 
te abenpoe na terra, de que elle esta para te 
dar a posse: 

5 Bern entendido que se ouvires a voz do 
Senhor teu Deos, e guardares tudo o que 
elle te mandou, e o que eu hoje te prescrevo, 
entao he que elle te abenpoara, como pro- 
metteo. 

6 Tu emprestaras a muitos povos, e tu 
de ninguem receberas emprestimos. Tu 
dominaras sob re muitas Napoes, e a ti ne- 
nhum te dominant. 

7 Se estando tu no paiz, que o Senhor teu 
Deos te ha de dar, cahir em pobreza hum 
dos teus irmaos, que mora das portas para 
dentro da tua Cidade, nao indureceras o teu 
coracao, nem cerraras a tua mao: 

8 Mas abril-la-has para o pobre, e dar- 
lhe-has emprestado o que elle houver mister. 

9 Guarda-te, nao te deixes surprender 
deste impio pensamento, e digas la no teu 
corapao: Esta proximo o setimo anno, que 
he anno da remissao : e apartes assim os 
teus olhos de teu pobre irmao, nao lhe que- 
rendo emprestar o que elle te pede; nao 
succeda que elle clame contrar ti ao Senhor, 
e isto te seja imputado a peccado. 

10 Mas dar-lhe-has o que elle te pede : e 
nao usaras de destreza alguma, quando se 
trata de o alliviar nas suas necessidades : para 
que o Senhor teu Deos te abenpoe em todo 
o tempo, e em todas as cousas, em que 
metteres a mao. 

11 Nao faltarao pobres na terra, que has 
de habitar: por isso eu te ordeno, que abras 
a mao para teu irmao pobre, e necessitado, 
que vive comtigo no mesmo paiz. 

12 Quando hum teu irmao, ou huma tua 
irma, Hebreos d’origem, tendo-te sido ven- 
didos, te tiverem servido seis annos, tu os 
deixaras ir livres no setimo anno : 

13 E nao deixaras ir com as maos vazias 
aquelle, a quem deste a liberdade; 

14 Mas far-lhe-has o alforge para o ca¬ 
minho d’alguma cousa dos teus rebanhos, 
da tua granja, e do teu lagar, como de bens, 
que tu recebeste pela benpao do Senhor teu 
Deos. 

15 Lembra-te que tambem tu mesmo 
foste escravo no Egypto, e que o Senhor teu 
Deos te libertou: e por isso te mando eu 
isto agora. 

16 Se o teu servo te disser : Eu nao quero 
sahir : porque elle te ama a ti, e a tua casa, 
e julga que lhe faz conta estar comtigo; 

17 Pegaras numa sovela, e furar-lhe-has 
aorelha a porta da tua casa, e elle te servira 
para sempre. O mesmo faras a tua escrava. 

18 Nao apartes delles os teus olhos, 
quando os despedires livres : porque elles 
te servirao seis annos, como te teria servido 
hum mercenario; para que o Senhor teu 
Deos te abenpoe em todas as cousas que 
fizeres. 
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19 Consagraras ao Senhor teuDeos todos 
os machos d’entre os primogenitos das tuas 
vaccas, e das tuas ovelhas. Nao trabalharas 
com o primogenito da vacca, nem tosquiaras 
os primogenitos das ovelhas; 

20 Mas comel-los-has cada anno na pre- 
senca do Senhor teu Deos, tu, e a tua casa 
no lugar, que o Senhor escolher. 

21 Se o primogenito tiver algum defeito; 
se for coxo, ou cego; se tiver alguma deformi- 
dade, ou debilidade em qualquer parte do cor- 
po, nao sera immolado ao Senhor teu Deos; 

22 Mas comel-lo-lias das portas para 
dentro da tua Cidade : o limpo, e o im- 
mundo comerao delle indifferentemente, 
como se come a corpa, e o veado. 

23 Teras somente a cautella de nao lhe 
comeres o sangue; mas derramal-lo-has na 
terra, como se faz a agua. 

CAPITULO XVI. 
Das tres Festas da Pascoa, de Pentecostes, 

e dos Tabernaculos. Dos Jui.zes, e OJfi- 
ciaes de Justiga. Fugir da idolatria. 

BSERVA o mez dos frutos novos, e o 
principio do tempo da primavera, para 

celebrares nelle a Pascoa em honrado Senhor 
teu Deos: porque neste mez he que o Se¬ 
nhor teu Deos te tirou do Egypto de noite. 

2 Immolaras a Pascoa ao Senhor teu 
Deos, sacrificando-lhe ovelhas, e bois, no 
lugar que o Senhor teu Deos escolher, para 
ahi estabelecer a gloria do seu Nome. 

3 Nao comeras, durante esta Festa, pao 
de fermento; mas por sete dias comeras 
pao sem fermento, pao d’afflicpao, porque 
sahiste do Egypto, vindo com muito medo : 
para que te lembres do dia da tua sahida do 
Egypto todos os dias da tua vida. 

4 Por sete dias nao apparecera dentro 
dos limites das tuas terras pao de fermento; 
e nao ficara nada das carnes da hostia, que 
foi immolada na tarde do primeiro dia, ate 
pela manha. 

5 Nao poderas immolar a Pascoa indiffe¬ 
rentemente em todas as Cidades, que o Se¬ 
nhor teu Deos te dara; 

6 Mas somente no lugar, que o Senhor 
teu Deos tiver escolhido, para ahi estabe¬ 
lecer o seu Nome: e immolaras a Pascoa 
de tarde ao Sol posto, que he o tempo, em 
que sahiste do Egypto. 

7 Cozeras a hostia, e comel-la-has no lu¬ 
gar, que o Senhor teu Deos tiver escolhido; 
e levantando-te pela manha, iras para as 
tuas tendas. 

8 Seis dias comeras paes asmos; e no 
dia setimo, porque he a Junta do Senhor 
.teu Deos, nao faras obra alguma. 

9 Contaras sete semanas des do dia, que 
metteres a fouce na seara. 

10 E celebraras a Festa das semanas em 
honra do Senhor teu Deos, apresentando- 
lhe a oblacao voluntaria da tua mao, segun- 
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do for a benpao, que o Senhor teu Deos te 
tiver dado: 

11 E regalar-te-has em banquetes d’a- 
legria diante do Senhor teu Deos, tu, teu 
filho, e tua filha, o teu servo, e a tua escrava, 
o Levita, que mora das tuas portas para 
dentro, o estrangeiro, o orfao, e a viuva, que 
vivem comtigo, no lugar que o Senhor vosso 
Deos tiver escolhido, para ahi estabelecer o 
seu Nome. 

12 Recordar-te-has que tu mesmo foste 
escravo no Egypto; e teras cuidado d’ob- 
servar, e de fazer o que te foi mandado. 

13 Celebraras tambem por sete dias a 
solemnidade dos Tabernaculos, quando ti- 
veres recolhido da eira, e do lagar os frutos 
dos teus campos: 

14 E faras banquete de regozijo na tua 
Festa, tu, teu filho, e tua filha, o teu servo, 
e a tua escrava, com o Levita, o estrangeiro, 
o orfao, e a viuva, que estao dentro de tuas 
portas. 

15 Por sete dias celebraras a Festa em 
honra do Senhor teu Deos no lugar, que o 
Senhor eleger: e o Senhor teu Deos te aben- 
poara em todos os frutos dos teus campos, 
e em todo o trabalho das tuas maos, e tu 
estaras em alegria. 

16 Todos os teus varoes apparecerao tres 
vezes no anno diante do Senhor teu Deos 
no lugar, que elle escolher: na solemnidade 
dos Paes asmos, na solemnidade das Sema¬ 
nas, e na solemnidade dos Tabernaculos. 
Elies nao apparecerao diante do Senhor 
com as maos vazias ; 

17 Mas cada hum offerecera a proporpao 
do que tiver, segundo a benpao que o Se¬ 
nhor seu Deos lhe houver dado. 

18 Estabeleceras Juizes, e Magistrados 
em todas as tuas portas, que o Senhor teu 
Deos te houver dado, em cada huma das tuas 
Tribus, para que julguem o povo com rec- 
tidao de justipa, 

19 Sem se inclinarem para huma, nem 
para outra parte. Nao teras respeito a qua- 
lidade das pessoas, nem acceitaras dadivas: 
porque as dadivas cegao os olhos dos sabios, 
e trastornao as palavras dos justos. 

20 Seguiras com rectidao o que he justo, 
para viveres, e possuires a terra, que o Se¬ 
nhor teu Deos te der. 

21 Nao plantaras bosque, nem arvore 
alguma ao pe do Altar do Senhor teu Deos. 

22 Nao te faras, nem levantaras estatua : 
cousas que o Senhor teu Deos aborrece. 

CAPITULO XVII. 
Judeos idblatras castigados de morte. Con- 

sultas dos Sacerdotes nas cousas dijrficeis. 
Eleigao d'hum Rei. 

1VTAO immolaras ao Senhor teu Deos ove- 
lha, ou boi, que tenha qualquer de¬ 

feito, ou qualquer vicio; porque isto he 
huma abominapao para o Senhor teu Deos. 



2 Quando se achar entre vos em alguraa 
das Cidades, que o Senhor teu Deos te tiver 
dado, hum homem, ou huma mulher, que 
commettao o mal diante do Senhor teu 
Deos, e violem o seu pacto, 

3 Servindo a deoses alheios, e adorando- 
os; ao Sol, e a Lua, e a toda a milicia do 
Ceo, contra o preceito, que eu vos tenho 
posto: 

4 E isto te chegar a noticia; se depois 
de o teres ouvido, te informaste com toda a 
exacpao, e soubeste que assim foi, e que 
esta abominapao se commetteo em Israel: 

5 Faras vir a porta da tua Cidade o ho¬ 
mem, ou mulher, que commetterao hum 
crime tao detestavel, e serao apedrejados. 

6 Aquelle, que houver de ser castigado 
de morte, sel-lo-ha sobre o depoimento de 
duas, ou tres testemunhas: e nenhum sera 
morto sobre o testemunho d’huma so pessoa. 

7 As testemunhas serao as primeiras, que 
lhe atirem com pedras ; e depois atirar-lhe- 
ha todo o resto do povo, para que tires o 
mal do meio de ti. 

8 Quando se offerecer algum negocio im- 
plicado, onde seja diffieil julgar, e discernir 
entre sangue e sangue, entre causa e causa, 
e entre lepra e lepra; e tu vires que nas 
Juntas, que se fazem as tuas portas, estao 
divididas as sentenpas dos Juizes: levanta- 
te, e sobe ao lugar, que o Senhor teu Deos 
tiver escolhido; 

9 E encaminha-te aos Sacerdotes da li- 
nhagem de Levi, e ao Juiz, que nesse 
tempo for: consultal-los-has, e elles te des- 
cobrirao a verdade do juizo. 

10 E tu faras tudo o que te disserem os 
que presidem no lugar, que o Senhor tiver 
escolhido, e tudo o que elles te ensinarem, 

11 Segundo a Lei do Senhor; e seguiras 
seus pareceres, sem te inclinares nem para 
a direita, nem para a esquerda. 

12 Aquelle porem, que inchado de so- 
berba nao quizer obedecer ao mandato do 
Sacerdote, que nesse tempo for o Ministro 
do Senhor teu Deos, e ao decreto do Juiz, 
esse homem morrera, e tu tiraras o mal do 
meio d’Israel : 

13 Para que soando isto no povo, tema 
todo elle, e nenhum dahi por diante se inche 
de soberba. 

14 Quando entrares na terra, que o Se¬ 
nhor teu Deos te ha de dar, e tiveres torna¬ 
do posse della, e nella habitares, e disseres : 
Eu constituirei hum Rei para me governar, 
como o tem todas as Napoes, que me ro- 
deao: 

15 Elegeras aquelle, que o Senhor teu 
Deos tiver escolhido do numero de teus 
irmaos. Nao poderas fazer teu Rei a hum 
homem d’outra Napao, e que nao seja teu 
irmao. 

16 E elle depois que for feito Rei, nao 
ajuntara para si hum. grande numero de. ca- 

)MIO XVIII. 

vallos, nem tornara a mandar o povo para 
o Egypto, fiado no grande numero da cavaL- 
laria; principalmente tendo-vos o Senhor 
ordenado, que nao torneis a voltar pelo 
mesmo caminho. 

17 Nao tera muitas mulheres, que lhe 
attraiao o animo com as suas caricias, nem 
immensa quantidade d’ouro, e prata. 

18 Depois que elle se assentar no Throno 
do seu Reino, faia transcrever para si num 
Livro este Deuteronomio, e esta Lei, da qual 
recebera huma Copia das maos dos Sacer¬ 
dotes da Tribu de Levi. 

19 Elle a tera comsigo, e a lera todos 
os dias da sua vida, para que aprenda a 
temer o Senhor seu Deos, e a guardar a3 
suas palavras, e as suas ceremonias, que 
estao prescriptas na Lei: 

20 A fim de que nao se eleve o seu 
corapao de soberba sobre seus irmaos, e 
nao incline nem para a direita, nem para a 
esquerda, para assim reinarem muito tempo 
sobre Israel, elle, e seus filhos. 

CAPITULO XVIII. 
Quinhao dos Sacerdotes, e dos Levitas. 

Prohibiqdo de consultar os Adivinhos. 
Profeta, que Deos ha de suscitar. Sinai 
para distinguir os Profetas falsos. 

CAS Sacerdotes, e os Levitas, e todos os 
da mesma Tribu, nao terao parte, nem 

heranpa alguma com o resto d’lsrael; por- 
que hao de comer dos sacrificios do Senhor, 
e das oblacoes, que lhe forem feitas; 

2 E nao receberao outra alguma cousa 
do que seus irmaos possuirem: porque a 
Senhor mesmo he a sua heranpa, como elle 
lhes disse. 

3 Eis-aqui o que os Sacerdotes terao di- 
reito de tomar do povo, e dos que offerecerem 
victimas: Ou elles immolem hum boi, ou im- 
molem huma ovelha, elles darao ao Sacer¬ 
dote a espadoa, e o peito. 

4 Dar-lhe-hao outrosi as primicias do 
pao, do vinho, e do azeite, e huma parte 
das Ians, quando fizerem a tosquia das suas 
ovelhas. 

5 Porque o Senhor teu Deos escolheo o 
Sacerdote d’entre todas as tuas Tribus, para 
que assista, e sirva ao Nome do Senhor, elle, 
e seus filhos para sempre. 

6 Se hum Levita sahir d’alguma das tuas 
Cidades, espalhadas por todo o Israel, onde 
elle habita, e quizer ir morar no lugar, que 
o Senhor tiver escolhido; 

7 Sera empregado no ministerio do Se¬ 
nhor seu Deos, como todos os Levitas seus 
irmaos, que nesse tempo assistirem diante 
do Senhor. 

8 Elle recebera a mesma parte, que os 
outros, das viandas, que se offerecerem, afora 
a parte, que na sua Cidade se lhe deve, 
pela successao nos direitos de seu pai. 

9 Quando tu tiveres entrado na terra, 
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que o Senhor teu Deos te dara, guarda-te 
nao queiras imitar as abominafoes daquel- 
las gentes: 

10 E nao se ache entre vos-outros quem 
pretenda purificar seu filho, ou sua filha, 
fazendo-os passar pelo fogo ; ou que consulte 
Adivinhos, ou que observe sonhos, e agou- 
ros ; ou que use de maleficios, 

11 E de encantamentos; ou que consulte 
os Pythoes, e que se mettem a adivinhar; 
ou que fa^a perguntas aos mortos, para saber 
delies a verdade. 

12 Porque todas estas cousas abomina o 
Senhor, e por semelhantes maldades exter- 
minara elle estes povos a tua entrada. 

13 Tu seras perfeito, e sem mancha com 
o Senhor teu Deos. 

14 Estas Nafoes, cujo paiz tu possuiras, 
ouvem os Agoureiros, e os Adivinhos: tu 
porem foste instruido doutra sorte pelo Se¬ 
nhor teu Deos. 

15 O Senhor teu Deos te suscitara hum 
Profeta, como eu, da tua Na^o, e d’entre 
os teus irmaos : a este ouviras, 

16 Como o pediste ao Senhor teu Deos 
em Horeb, quando todo o povo estava junto, 
dizendo : Eu nao ouvirei mais a voz do 
Senhor meu Deos, nem tomarei a ver este 
espantoso fogo, para que me nao succeda 
morrer. 

17 E o Senhor me disse: Tudo o que 
este povo acaba de dizer, he posto na razao. 

18 Eu lhes suscitarei do meio de seus 
irmaos hum Profeta semelhante a ti: eu 
porei na sua boca as minhas palavras, e elle 
lhes dira tudo o que eu lhe mandar. 

19 Mas o que nao quizer ouvir as suas 
palavras, que elle dira em meu nome, eu me 
vingarei delle. 

20 Se hum Profeta porem corrompido da 
sua soberba emprehender fallar em meu 
nome, e disser cousas, que eu lhe nao man- 
dei dizer; ou se elle fallar em nome dos 
deoses estranhos, sera entregue a morte. 

21 Se tu porem disseres la comtigo no 
teu coracao : Como poderei eu discernir qual 
he a palavra, que o Senhor nao disse ? 

22 Eis-aqui o sinal, por onde te has de 
governar: Se aquillo, que o tal Profeta 
predisse em nome do Senhor, nao succedeo 
assim, he sinal que nao foi o Senhor quem 
o tinha dito; mas que este Profeta o inventou 
por incha^o do seu espirito : e assim nao 
o temeras. 

CAPITULO XIX. 
Cidades de refugio. Homicidios. Prohibi^ao 

de mudaros mar cos. Punir osfalsos teste- 
munhos. Pena de taliao. 

UANDO o Senhor teu Deos tiver ex- 
terminado os povos, cuja terra elle te 

ha de dar, e tu estiveres de posse della, e 
habitares nas suas Cidades, e casas; 

2 Destinaras tres Cidades no meio do 
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paiz, que o Senhor teu Deos te dark em 
possessao. 

3 Teras cuidado de applainar o caminho, 
e dividiras em tres porcoes iguaes todo o 
districto da tua terra; para que quando 
succeda fugir para alguma dessas Cidades 
aquelle, que matou hum homem, tenha elle 
hum lugar vizinho, para onde se possa reti- 
rar com seguran^a. 

4 Eis-aqui a Lei, que deves guardar a 
respeito do homicida fugitive, a quem se 
deve conservar a vida. O que ferir a seu 
proximo sem o cuidar, e nao se prova que 
tivesse inimizade com elle nem hontem, nem 
ante-hontem; 

5 Senao que indo com elle simplesmente 
fazer lenha a huma mata, a tempo que esta¬ 
va cortando huma arvore, lhe escapou o ma- 
chado da mao; e sahindo fora do cabo, 
ferio o seu amigo, e o matou : este se aco- 
lhera a huma das sobreditas tres Cidades, e 
vivira: 

6 Por nao succeder que algum parente 
daquelle, cujo sangue foi derramado, esti- 
mulado da sua dor, o siga, e o prenda, se 
o caminho for muito comprido, e mate a 
hum homem,que nao merece a morte; visto 
nao se provar, que tivesse antes tido inimi¬ 
zade com o que foi morto. 

7 Por tan to te mando, que ponhas estas tres 
Cidades em igual distancia huma da outra. 

8 Quando o Senhor teu Deos porem 
tiver dilatado os teus limites, segundo elle 
o jurou a teus pais, e te tiver dado toda 
a terra, que lhes prometteo ; 

9 (O que todavia procede no caso que 
tu guardes as suas ordenacoes, e fapas o que 
eu hoje te prescrevo, que he, que ames o 
Senhor teu Deos, e andes em todo o tempo 
pelos seus caminhos) ajuntaras tu a estas 
primeiras outras tres Cidades, e dobraras 
assim o seu numero: 

10 Para que se nao derrame o sangue 
innocente no meio da terra, que o Senhor 
teu Deos te fara possuir, e nao fiques tu reo 
de homicidio. 

11 Mas se algum, tendo inimizade com 
seu proximo, armar traicoes a sua vida, e 
atacando-o o ferir, e matar, e se acolher a 
huma das sobreditas Cidades ; 

12 Mandarao os anciaos da Cidade bus- 
eal-lo; e tirado que o tenhao do lugar do 
refugio, o entregarao nas maos do parente 
daquelle, cujo sangue foi derramado, e elle 
morrera. 

13 Nao teras compaixao delle, e tiraras 
d’Israel o reo de sangue innocente, para que 
te succedao bem as cousas. 

14 Nao tiraras, nem transportaras os 
marcos de teu proximo, postos por teus pre- 
decessores na heranca, que o Senhor teu 
Deos te dara no paiz, que tens de possuir. 

15 Nao valera contra alguem huma so 
testemunha, seja qualquer que for o delicto, 
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ou crime, de que o accusem ; mas tudo 
passara por constante sobre o depoimento 
de duas, ou tres testemunhas. 

16 Se se apresentar huma testemunha 
falsa contra hum homem, para o accusar de 
prevaricapao, 

17 Ambos os que entre si tem esta diffe- 
renpa, comparecerao diante do Senhor, pre- 
sentes os Sacerdotes, e os Juizes, que forem 
naquelles dias. 

18 E quando depois d’huma exactissima 
averiguacao tiverem elles conhecido, que a 
testemunha falsa se arrojou a dizer huma 
mentira contra seu irmao: 

19 Elies o tratarao, como o tal calumnia- 
dor tinha intento de tratar a seu irmao ; e 
desse modo tiraras tu o mal do meio de ti: 

20 Para que os outros ouvindo isto te- 
nhao medo, e de nenhuma sorte se atrevao 
a fazer semelhantes cousas. 

21 Nao te compadeceras do culpado, 
mas far-lhe-has pagar vida por vida, olho 
por olho, dente por dente, mao por mao, pe 
por pe. 

CAPITULO XX. 
Leis sobre a guerra. Ordenaqoes sobre os 

assedios das pranas. Tratamento para corn 
os Cananeos. 

E sahinrlo tu a fazer guerra contra os 
teus inimigos, e tendo visto a sua caval- 

laria, e as suas carropas, achares que o-exer- 
cito contrario he mais numeroso do que o 
teu, nao os temeras: porque comtigo esta o 
Senhor teu Deos, que te tirou do Egypto. 

2 E quando estiver perto de se dar a ba- 
talha, o Sacerdote se pora na frente do exer- 
cito, e fallara assim ao povo: 

3 Ouve, 6 Israel: Vos estais para com- 
bater hoje contra os vossos inimigos : nao se 
atemorize o vosso corapao, nao temais, nao 
recueis, nem lhes tenhais medo : 

4 Porque o Senhor vosso Deos esta no 
meio de vos, e elle pelejara por vos con¬ 
tra os ,vossos inimigos, para vos livrar do 
perigo. 

5 Os Officiaes tambem cada hum na frente 
do seu corpo dirao a gritos, de sorte que o 
exercito o oupa: Quem he o homem, que 
tenha edificado huma casa nova, e a nao 
tenha ainda estreado? Va-se, e torne para 
sua casa, nao succeda que elle morra no 
combate, e outro a estree. 

6 Quem he o homem, que tenha plantado 
huma vinha, a qual nao esteja ainda em es- 
tado, que todos possao comer do seu fruto ? 
Va-se, e torne para sua casa, nao succeda 
que elle morra na peleja, e fapa outro o que 
a elle lhe tocava. 

7 Quem he o homem, que tendo feito 
esponsaes, nao se recebesse ainda com sua 
mulher? Va-se, e torne para sua casa, nao 
succeda que elle morra na batalha, e algum 
outro a tome. 

8 Ditas estas cousas, accrescentarao elles, 
e dirao ao povo o seguinte: Quem he o 
homem medroso, e de corapao timido ? 
Va-se, e torne para sua casa, para nao fazer 
desmaiar os eorapoes de seus irmaos, assim 
como elle esta assustado de medo. 

9 E logo que os Officiaes do Exercito 
se calarem, e acabarem de fallar, cada hum 
preparara os seus esquadroes para a batalha. 

10 Quando te chegares para combater huma 
Cidade, primeiramente lhe offereceras a paz. 

11 Se ella a acceitar, e te abrir as suas 
portas, todo o povo, que houver nella, sera 
salvo, e te ficara sujeito pagando tributo. 

12 Se nao quizer acceitar as condicoes de 
paz, e comepar a declarar-te guerra, blo- 
queal-la-has. 

13 E quando o Senhor teu Deos ta hou¬ 
ver entregado as maos, passaras ao fio da 
espada todos os varoes que nella haja; 

14 Reservando as mulheres, os meninos, 
as bestas, e tudo o mais que se achar na Ci¬ 
dade. Distribuiras o esbulho por todo o 
exercito, e sustentar-te-has dos despojos de 
teus inimigos, que o Senhor teu Deos te ti- 
ver dado. 

15 Assim he que has de fazer a todas as 
Cidades, que estiverem muito longe de ti, e 
que nao sao daquellas, que has de receber 
em possessao. 

16 Quanto aquellas Cidades porem, que 
te hao de ser dadas, nenhum absolutamente 
deixaras com vida; 

17 Mas passal-los-has todos ao fio da es¬ 
pada : convem a saber, os Hetheos, os 
Amorrheos, os Cananeos, os Ferezeos, os 
Heveos, e os Jebuseos, como o Senhor teu 
Deos to ha mandado : 

18 Nao succeda que elles vos ensi- 
nem a commetter todas as abominapoes, que 
elles mesmos fizerao a seus deoses; e ve- 
.nhais a peccar contra o Senhor vosso Deos. 

19 Quando te detiveres muito tempo em 
sitio de huma Cidade, e a tiveres cercado 
com maquinas para a tomares, nao cortaras 
as arvores, que dao fruto, de que se pode 
comer; nem deitaras abaixo a golpes de 
machado os arvoredos do paiz circumvizi- 
nho : porque isto sao paos, e nao homens, 
que possao fazer crescer o numero dos teus 
inimigos. 

20 Mas se houver algumas arvores, que 
nao sejao fructiferas, senao silvestres, e boas 
para outros usos, corta-as, e faze dellas en- 
genhos, para tomares a Cidade, que se de- 
fende contra ti. 

CAPITULO XXI. 
Expiaqao d'hutna morte, de que se ignora o 

author. Matrimonio com huma cativa. 
Direitos dos primogenitos. • Filhos desobe- 
dientes. Cbrpos tirados do patibulo. 

UANDO no paiz, que o Senhor teu 
Deos te dara, for achado o cadaver 
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d’hum homem, que foi morto, sem que se 
saiba quem foi o que commetteo este homi- 
cidio; 

2 Sahirao os anciaos, e os que tu tiveres 
por Juizes, e medirao o espapo, que vai 
desde onde esta o cadaver, ate todas as 
Cidades do contorno: 

3 E tendo conhecido qual he a mais 
vizinha, os anciaos desta Cidade tomarao da 
manada huma novilha, que nao tenha ainda 
carregado com o jugo, nem fendido a terra 
com a relha do arado : 

4 Leval-la-hao a hum valle aspero, e 
pedregoso, que nunca tivesse sido lavrado, 
nem semeado, e alii cortarao o pescopo k 
novilha. 

5 Chegar-se-hao os Sacerdotes, filhos de 
Levi, que o Senhor teu Deos tiver escolhido 

ara serem seus Ministros, e para darem a 
encao em seu Nome, e por sua sentenpa se 

determine tod a a causa, e o que he limpo, ou 
immundo. 

6 E virao os anciaos daquella Cidade 
junto onde esta o morto; e lavarao as suas 
maos sobre a novilha, que foi degolada no 
valle, e dirao : 

7 As nossas maos nao forao as que derra- 
marao este sangue, nem os nossos olhos virao 
quem o derramou. 

8 Senhor, se propicio ao teu povo d’Israel, 
que tu remiste, e nao lhe imputes o sangue 
innocente, que foi derramado no meio do 
teu povo d’Israel. Assim se tirara delles o 
reato deste sangue: 

9 E tu nao ficaras responsavel pelo sangue 
do innocente que foi derramado, quando 
tiveres feito o que o Senhor mandou. 

10 Se tendo sahido a pelejar contra os 
teus inimigos, tos entregar o Senhor teu 
Deos as maos; e levando-os cativos, 

11 Vires entre os prisioneiros huma mu- 
lher, que seja formosa, da qual ficaste na- 
morado, e a queiras tomar por esposa, 

12 Introduzil-la-has na tua casa, onde 
ella rapara os cabellos, e cortara as unhas : 

13 Despira o vestido, com que estava, 
quando foi tomada; e ficando assentada em 
tua casa, chorara a seu pai, e a sua mai 
hum mez : depois disto a tomaras para ti, e 
dormiras com ella, e ella ficara sendo tua 
mulher. 

14 Se pelo decurso do tempo ella te nao 
agradar, deixal-la-has ir livre, nem a poderas 
vender por dinheiro, nem opprimil-la com o 
teu poder; pois que a humilhaste. 

15 Se hum homem tiver duas mulheres, 
das quaes elle ama huma, e nao ama outra; 
e tendo ambas tido filhos delle, o filho da 
que elle nao ama for o primogenito: 

16 Quando o tal homem quizer repartir 
os seus bens entre seus filhos, nao podera 
..azer seu primogenito o filho daquella, que 
elle ama, nem preferil-lo ao filho da outra, 
que elle nao ama; 
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17 Mas elle reconhecera por primogenito 
o filho daquella, que elle nao ama, e dar-lhe- 
hadobrada porcao de tudo o que possue: 
porque este he que he o primogenito de seus 

1 filhos, e a quem he devido o direito da pri- 
mogenitura. 

18 Se hum homem tiver hum filho con- 
tumaz, e insolente, que nao esta pelo que seu 
pai, e sua mai lhe ordenao; e tendo sido 
castigado, recusa com desprezo obedecer-lhes, 

19 Pegarao seus pais nelle, e o levaraS 
aos anciaos daquella Cidade, e a porta, onde 
se fazem os juizos, 

20 E dir-lhes-hao: Este nosso filho he 
hum rebelde, e hum contumaz: elle des- 
preza, e recusa ouvir as nossas amoestapoes: 
passa a vida em comezainas, dissolupoes, 
e banquetes. 

21 Entao o povo daquella Cidade o 
apedrejara: e elle morrera, para que assim 
tireis vos o mai do meio de vos; e todo o 
Israel, ouvindo este exemplo, tema. 

22 Quando hum homem tiver commet- 
tido hum crime digno de morte; e tendo 
sido condemnado a morte, for pendurado 
d’um patibulo, 

23 O seu cadaver nao ficara no lenho, mas 
no mesmo dia sera sepultado : porque mal- 
dito he de Deos aquelle, que esta pendente 
d’hum lenho: e tu de nenhuma sorte conta- 
minaras a terra, que o Senhor teu Deos te 
dara em possessao. 

CAPITULO XXII. 
Caridade com o proximo. Mulher nccusadn 

de nao ter sido achada virgem. Penas 
contra os desjlorudores das donzellas. 

QUANDO vires extraviados o boi, ou a 
ovelha de teu irmao, nao passaras de 

largo; mas conduzil-los-has a teu irmao. 
2 Ainda quando nao seja teu parente, 

nem tu o conhepas, leval-los-bas a tua casa, 
e la estarao, ate que teu irmao os venha 
buscar, e os receba. 

3 O mesmo faras a respeito do asno, ou 
do vestido de teu irmao, ou de qualquer 
cousa que seja, que teu irmao perdesse : se 
a achares, nao a desprezaras com o pretexto 
de que nao he tua, mas alheia. 

4 Se vires o asno, ou o boi de teu irmao 
cahidos no caminho, nao te mostraras indif- 
ferente, mas ajudal-lo-has a levantal-los. 

5 A mulher nao se vestira d’homem, nem 
o homem se vestira de mulher: porque, 
aquelle que talfaz, he abominavel diante do 
Senhor. 

6 Se indo por hum caminho achares 
numa arvore, ou na terra o ninho d’huma 
ave, e a mai posta sobre os filhinhos, ou 
sobre os ovos, nao tomaras a mai com os 
filhinhos; 

7 Mas tomando os filhinhos, deixaras ir 
a mai, para que sejas bem succedido, e 
vivas muito tempo. 
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8 Quando edificares liuma casa nova, 
faras hum parapeito a roda do telhado, para 
que se nao derrame sangue em tua casa, e 
tu fiques culpado, se algum cahir, ou se 
precipitar. 

9 Nao semearas a tua vinha d’outra casta 
de fruto, para que nao succeda que o que tu 
semeaste, e o que nasceo da vinha, hum ao 
outro se corrompao. 

10 Nao lavraras com hum boi, e hum 
asno atados juntos. 

11 Nao te vestiras de pano, que seja 
tecido de la, e de linho. 

12 Poras na orla da capa com que te 
cubrires, huns cordoesinhos aos quatro 
cantos. 

13 Se hum homem, tendo-se casado com 
huma mulher, depois lhe cria aversao, 

14 E buscando pretexto para a repudiar, 
lhe imputa hum crime vergonhoso, dizendo : 
Eu sim me recebi com esta mulher; mas 
quando me fui deitar com ella, achei que 
ella nao estava virgem : 

15 Seu pai, e sua mai pegarad nella, e 
levarao comsigo aos anciaos da Cidade, que 
estao a porta, os sinaes da virgindade de sua 
filha. 

16 E o pai dira: Eu dei minha filha por 
mulher a este homem; mas como elle agora 
lhe tem aversao, 

17 Impoe-lhe hum crime vergonhoso, 
dizendo : Eu nao achei virgem tua filha : e 
com tudo eis-aqui os sinaes da virgindade 
de minha filha. Ao mesmo tempo estende- 
rao os pais a roupa na presenpa dos anciaos 
da Cidade: 

18 E estes anciaos da Cidade pegarao no 
marido, e fal-lo-hao apoutar, 

19 Condemnando-o em sima a pagar cem 
siclos de prata, que elle dara ao pai da 
mop a; porque deshonrou com huma accu- 
sapao d’infamia huma virgem d’Israel: e ella 
ficara sendo sua mulher, sem que elle a possa 
repudiar em quanto viver. 

20 Se o que elle oppoe, he verdade, e se 
acha que a mopa, quando elle a recebeo, 
nao estava virgem; 

21 Lanpal-la-hao fora das portas da casa 
de seu pai, e os habitantes daquella Cidade 
lhe atirarao as pedradas, e ella morrera: 
porque commetteo hum crime detestavel em 
Israel, tendo cahido em fornicapao em casa 
de seu pai: e tu tiraras o mal do meio de ti. 

22 Se hum homem dormir com a mulher 
d’outro, morrerao ambos, isto he, o adultero, 
e a adultera: e tu tiraras o mal do meio 
d’Israel. 

23 Se hum homem se tiver desposado 
com huma mopa virgem, e a achar algum na 
cidade, e a desflorar, 

24 Faras vir hum, e outro a porta da 
Cidade, e ambos serao apedrejados: a 
mopa, porque estando na Cidade, nao 
gritou; e o homem, porque abusou da noiva 

de seu proximo: e tu tiraras o mal do meio 
de ti. 

25 Se for pordm no campo que hum ho¬ 
mem ache huma mopa, que esta desposada, 
e elle fazendo-lhe violencia, a deshonrou, 
morrera elle so. 

26 A mopa nao padecera nada, nem he 
re de morte; porque da mesma sorte que 
hum ladrao se levanta contra seu irmao, e 
lhe tira a vida; assim padeceo esta mopa. 

27 Ella estava so no campo : gritou, e 
ninguem lhe acudio para a livrar. 

28 Se hum homem achar huma mopa 
virgem, que nao esta desposada, e tomando- 
a por forpa a deshonrar, devolvida a causa a 
juizo, 

29 Dara o que deshonrou a mopa sinco- 
enta siclos de prata a seu pai, e casara com 
ella, porque a humilhou: e elle a nao podera 
repudiar por toda a vida. 

30 Hum homem nao tomara a mulher de 
seu pai, nem descobrira nella o que o pejo 
manda estar occulto. 

CAPITULO XXIII. 
Quaes sao aquelles, que se nao devem ad- 

mittir as Assembleas do Senhor. Pureza 
do campo. Usura. Votos. 

IVT AO entrara na Assemblea do Senhor o 
’ eunuco, ao qual forao cortados os mem- 

bros, que Deos destinou para a eonservapao 
da especie. 

2 Nao entrara na Assemblea do Senhor o 
bastardo; isto he, o que nasceo d’huma 
mulher publica, ate a decima gerapao. 

3 Nao entrarao na Assemblea do Senhor, 
nem ainda depois da decima gerapao, o 
Ammonita, e o Moabita: 

4 Porque vos nao quizerao vir receber 
com pao, e agua, quando vinheis de ca- 
minho, depois da vossa sahida do Egypto; 
e porque fizerao vir contra ti a Balaao, filho 
de Beor da Mesopotamia, que he na Syria, 
para que vos amaldipoasse. 

5 Mas o Senhor teu Deos nao quiz ouvir 
a Balaao; e como te amava, obrigou a Ba¬ 
laao a trocar em benpaos as maldipoes, que 
elle te queria lanpar. 

6 Nao teras paz com estes povos, nem 
Ihes procuraras jamais algum bem, em quanto 
viveres. 

7 Nao abominaras o Idumeo, pois que 
elle he teu irmao : nem o Egyptano, porque 
tu foste estrangeiro na sua terra. 

8 Os que nascerem destes povos, entrarao 
a terceira gerapao na Assemblea do Se¬ 
nhor. 

9 Quando sahires a pelejar contra os teus 
inimigos, teras cuidado de te abster de toda 
a acpao ruim. 

10 Se houver d’entre vos homem, que de 
noite tenha padecido impureza entre sonhos, 
sahira para fora do campo, 

11 E nao voltara, mcnos que a larde se 
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nao tenha lavado em agua : e depois do sol 
posto tornara a vir para o campo. 

12 Teras fora do campo hum lugar, onde 
vas fazer as tuas necessidades naturaes, 

13 Levando hum paosinho a cinta: e 
tendo satisfeito a tua necessidade, cavaras ao 
redor, e cobriras com a terra que tirares, 

14 Aquillode que te alliviaste: porque o 
Senhor teu Deos anda no meio do campo, 
para te livrar de todo o perigo, e para te en- 
tregar teus inimigos. Assirn teras cuidado 
que o teu campo seja santo, e que nao 
apparepa nelle cousa de fealdade, para que 
elle te nao desampare. 

15 Nao entregaras o escravo a seu senhor, 
quando elle se tiver acolhido a ti. 

16 Elle habitara comtigo no lugar que 
muito quizer, e achara descanpo em qualquer 
das tuas Cidades, sem que tu lhe des 
nenhuma molestia. 

17 Nao havera entre as filhas de Israel 
mulher prostituta, nem fornicario nos filhos 
d’Israel. 

18 Nao offereceras na casado Senhor teu 
Deos o ganho da prostituta, nem o prepo do 
cao, por qualquer voto, que tenhas feito : 
porque huma, e outra cousa he abominavel 
diante do Senhor teu Deos. 

19 Nao emprestaras com usura a teu 
irmao nem dinheiro, nem grao, nem outra 
qualquer cousa que seja; 

20 Mas somente ao estrangeiro. A teu 
irmao porem emprestaras o que elle houver 
mister, sem dahi tirares algum interesse; 
para que o Senhor teu Deos te abenpoe em 
tudo o que fizeres na terra, em cuja posse 
has de entrar. 

21 Quando tiveres feito algum voto ao 
Senhor teu Deos, nao tardaras em o cumprir: 
porque o Senhor teu Deos te pedira conta 
delle; e se te demorares, ser-te-ha imputado 
a peccado. 

22 Se nao quizeres prometter, nao pec- 
caras. 

23 Mas huma vez que te sahio a palavra 
da boca, observal-la-has, e faras o que pro- 
metteste ao Senhor teu Deos; pois o fizeste 
de tua propria vontade, e o declaraste pela 
tua boca. 

24 Se entrares na vinha de teu proximo, 
poderas comer quantos cachos quizeres ; mas 
nao os leves comtigo para fora. 

25 Se entrares na seara de teu proximo, 
poderas colher das espigas, e machucal-las 
entre as maos: mas nao segal-las com 
fouce. 

CAPITULO XXIV. 
Leis solve o repudio. Dos penhores do de- 

vedor. Deixar para os pobres o rabisco 
depois da ceija, e da vindimd. 

QE hum homem tomar huma mulher, e a 
^ tiver comsigo, e ella nao for agradavel a 
se\is olhos por causa d’alguma fealdade : fara 

168 

hum escrito de repudio; e tendo-lho dado 
na mao, a despedira de sua casa. 

2 Se ella depois de ter sahido casar com 
outro, 

3 E este tambem a aborrecer, e lhe der 
escrito de repudio, e a despedir de sua casa, 
ou se veio a morrer : 

4 Nao podera o primeiro marido tomal-la 
a tomar por mulher; porque ella ficou pol- 
luta, e se fez abominavel diante do Senhor. 
Nao sofras que hum tal peccado se com- 
metta na terra, que o Senhor teu Deos te 
dara em possessao. 

5 Quando hum homem se tiver recebido 
de pouco tempo com huma mulher, nao ira 
a guerra, nem se lhe impora cargo algum 
publico ; mas podera sem culpa alguma es- 
tar descancado em sua casa, e passar hum 
anno alegremente com sua mulher. 

6 Nao receberas por penhor a mo de 
sima, ou debaixo: porque aquelle, que ta 
offerece, te da por penhor a sua propria 
vida. 

7 Se se achar que hum homem armou 
lacos a hum seu irmao dos filhos d’Israel: 

j 7 
e tendo-o vendido, recebeo o prepo, sera 
morto, e tu tiraras o mal do meio de ti. 

8 Evita com summo cuidado tudo aquillo, 
que te pode fazer cahir na praga da lepra: 
para o que faras tudo o que os Sacerdotes 
da linhagem de Levi te ensinarem, con- 
forme o que eu lhes mandei, e cumpre-o a 
risca. 

9 Lembrai-vos de que modo se houve o 
Senhor vosso Deos com Maria no caminho, 
depois da vossa sahida do Egypto. 

10 Quando requereres de teu proximo 
alguma cousa, que elle te deve, nao entraras 
em sua casa, para della lhe levares algum 
penhor: 

11 Mas deixar-te-has estar de fora, e elle 
te trara o que tiver. 

12 Mas se elle he pobre, nao pemoitara 
em tua casa o penhor, 

13 Senao que lho tornaras a dar antes 
de se por o Sol; a fim de que elle dormin- 
do na sua roupa, te abenpoe, e tu tenhas 
merecimento de justo diante do Senhor teu 
Deos. 

14 Nao negaras ao indigente, e ao pobre 
a sua paga, ou elle seja teu irmao, ou outro, 
que tendo vindo de fora, mora comtigo no 
teu paiz, e na tua Cidade : 

15 Mas pagar-lhe-has no mesmo dia o 
prepo do seu trabalho antes do Sol posto, 
porque he pobre, e disso sustenta a sua 
vida ; nao succeda que elle grite contra ti 
ao Senhor, e isto te seja imputado a peccado. 

16 Nao se farao morrer os pais pelos fi¬ 
lhos, nem os filhos pelos pais; mas cada 
hum morrera pelo seu peccado. 

17 Nao perverteras a justipana causa do 
estrangeiro, nem do orfao ; nem tiraras por 
penhor o vestido da viuva. 
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18 Lembra-te que foste escravo no 
Egypto, e que o Senhor teu Deos te tirou 
de la. Por isso eis-aqui o que eu te mando 
que fapas. 

19 Quando segares a messe no teu cam- 
po, e deixares por esquecimento alguma ga- 
vela, nao voltaras para a levares ; mas dei- 
xal-la-has tomar ao estrangeiro, ao orfao, 
e a viuva, para que o Senhor teu Deos te 
abenpoe em todas as obras das tuas maos. 

20 Se colheres o fruto das oliveiras, nao 
voltaras a colher o que hear nas arvores; 
mas deixal-lo-has para o estrangeiro, para o 
orfao, e para a viuva. 

21 Quando tiveres vindimado a tua vinha, 
nao iras colher os cachos, que la ficarao; 
mas elles serao para o estrangeiro, para o 
orfao, e para a viuva. 

22 Lembra-te que tambem tu foste es¬ 
cravo no Egypto ; e por isso te mando que 
fapas isto. 

CAPITULO XXV. 
Pena d'agoutes. Irmao obrigado a desposar- 

se com a mulher de seu irmao defunto. 
Ordem de destruir os Amalecitas. 

CE se mover pleito entre alguns, e houver 
^ recurso para os Juizes; esses adjudica- 
rao a palma da justica ao que acharem que a 
tem ; e condemnaraodeimpiedade aoimpio. 

2 Se virem que o que he culpado merece 
apoutes, deital-lo-hao em terra, e fal-lo-hao 
apoutar diante de si. O numero dos apoutes 
regular-se-ha pela qualidade do peccado : 

3 Bern entendido todavia, que elles nao 
passem do de quarenta, para que teu irmao 
se nao retire feiamente maltratado diante de 
teus olhos. 

4 Nao ataras a boca ao boi, que debulha 
o teu grao na eira. 

5 Se dous irmaos morarem juntos, e hum 
delies morrer sem filhos, a mulher do morto 
nao se desposara com outro, senao com o 
irmao de seu marido, o qual a tomara por 
mulher, e suseitara filhos a seu irmao : 

6 E pora o nome de seu irmao ao pri- 
mogenito dos filhos, que tiver della, para 
que o nome de seu irmao se nao perca em 
Israel. 

7 Se elle nao quizer desposar a mulher 
de seu irmao, a qual lhe he devida segundo 
a Lei, ira esta mulher a porta da Cidade, 
e recorrera aos anciaos, e lhes dira : O ir¬ 
mao de meu marido nao quer suscitar o 
nome de seu irmao em Israel, nem receber- 
me por sua mulher. 

8 E elles o farad logo comparecer, e lhe 
farao perguntas. Se elle disser : Eu nao 
quero casar com esta mulher : 

9 A mulher se chegara a elle diante dos 
anciaos, descalpar-lhe-ha o sapato d’hum pe, 
e cuspir-lhe-ha no rosto, e dira: Assim sera 
tratado o homem, que nao quer estabelecer a 
casa de seu irmao. 

10 E a sua casa se chamara em Israel a 
Casa do descalpado. 

11 Se acontecer levantar-se alguma pen- 
dencia entre dous homens, e hum comepar 
a rinhir contra o outro, e a mulher de hum, 
querendo livrar a seu marido da mao do 
mais forte, lanpar a mao, e lhe pegar pelas 
suas vergonhas: 

12 Far-lhe-has cortar a mao, e nao te 
moveras de compaixao alguma por ella. 

13 Nao teras no teu sacco diversos pesos, 
maior e menor: 

14 Nem havera em tua casa hum alqueire 
maior, e outro mais pequeno. 

15 Teras hum peso justo, e verdadeiro, 
e o teu alqueire sera igual, e sempre o 
mesmo, para assim viveres muito tempo na 
terra, que o Senhor teu Deos te tiver dado. 

16 Porque o Senhor teu Deos abomina 
ao que faz estas cousas, e aborrece toda a 
injustipa. 

17 Lembra-te do que te fez Amalec no 
caminho, quando sahias do Egypto : 

18 De como elle te sahio ao encontro, e 
matou os ultimos do teu exercito, que can- 
pados ficavao atras, quando tu estavas con- 
sumido de fome, e de fadiga, sem que elle 
tivesse algum temor de Deos. 

19 Quando pois o Senhor teu Deos te 
tiver dado descanpo, e sobjugar todas as 
Napoes tuas circumvizinhas na terra, que 
elle te prometteo, apagaras o nome de Ama¬ 
lec debaixo do Ceo. Olha nao te esquepa 
isto. 

CAPITULO XXVI. 
Ceremonias, que se devem observar, quando 

se offerecem as primicias dosjrutos. 

EPOIS que tu tiveres entrado na terra, 
de que o Senhor teu Deos esta para te 

metter de posse, e fores senhor della, e te 
tiveres nella estabelecido; 

2 Tomaras as primicias de todos os frutos 
da tua terra; e postas ellas num cesto, iras 
ao lugar, que o Senhor teu Deos tiver esco- 
lhido, para ahi ser invocado o seu Nome : 

3 E chegando-te ao Sacerdote, que nesse 
tempo for, lhe diras: Confesso hoje diante 
do Senhor teu Deos, que eu entrei na terra, 
que elle tinha promettido com juramento a 
nossos pais, que no-la daria. 

4 E o Sacerdote tomando o cesto da 
tua mao, o pora diante do Altar do Senhor 
teu Deos. 

5 E eis-aqui o que tu diras na presen- 
pa do Senhor teu Deos: O Syro perseguia 
a meu pai, o qual desceo ao Egypto, e la 
assistio como estrangeiro, tendo mui poucas 
pessoas comsigo : mas elle cresceo ate o 
ponto de formar hum povo grande, e pode- 
roso, que se multiplicou infinitamente. 

6 E como os Egypcios nos affligissem, e 
perseguissem, pondo sobre nos cargos pesa- 
dissimos: 
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7 Recorremos claniando ao Senhor Deos 

de nossos pais, o qual nos ouvio; e olhando 
benignamente para a nossa afflicpao, traba- 
lhos, e angustia, 

8 Nos tirou do Egypto com a sua mao 
forte, e braco estendido; tendo mettido 
hum extraordinario pavor nestes povos, pelos 
milagres, e prodigios, que obrou : 

9 E elle nos introduzio neste paiz, e nos 
deo esta terra, onde o leite, e o mel correm 
em regatos. 

10 E por isso offerepo eu agora as pri- 
micias dos frutos da terra, que o Senhor 
me deo. E deixal-las-has diante do Senhor 
teu Deos : e depois de teres adorado o Se¬ 
nhor teu Deos, 

11 Te banquetearas tambem com to- 
dos os bens, que o Senhor teu Deos te 
tiver dado a ti, e a tua casa, tu, e o Le- 
vita, e o estrangeiro, que mora com- 
tigo. 

12 Quando tiveres acabado de dar o di- 
zimo de todos os teus frutos, daras no ter- 
ceiro anno os dizimos ao Levita, ao estran¬ 
geiro, ao orfao, e a viuva, para que comao 
no meio de ti, e se fartem: 

13 E diras assim diante do Senhor teu 
Deos: Eu tirei de minha casa o que te 
he consagrado, e o dei ao Levita, ao es¬ 
trangeiro, ao orfao, e a viuva, como tu me 
ordenaste: eu nao desprezei as tuas orde¬ 
napoes, nem me esqueci do que tu me ti- 
nhas mandado. 

14 Nao comi dessas cousas no meu luto; 
nem as separei para me servir dellas em 
algum uso impuro ; e nao empreguei nada 
nos funeraes. Obedeci a voz do Senhor 
meu Deos, e fiz tudo o que tu me tinhas 
ordenado. 

15 Olha pois para nos do teu Santuario, 
e desse lugar, onde moras la no mais alto 
dos Ceos, e abencoa o teu povo d’Israel, 
e a terra, que nos deste, segundo o jura- 
mento, que tinhas feito a nossos pais; esta 
terra, onde o leite, e o mel correm a re¬ 
gatos. 

16 O Senhor teu Deos te mandou hoje 
que observes estas ordenapoes, e estas Leis; 
que as guardes, e cumpras de todo o teu co- 
rapao, e de toda a tua alma. 

17 Tu escolheste hoje o Senhor para ser 
o teu Deos, a fim de andares pelos seus 
caminhos ; de guardares as suas ceremonias, 
as suas ordenapoes, e as suas Leis ; e de 
obedeceres aos seus mandamentos. 

18 E o Senhor te escolheo hoje, para 
que sejas o seu povo especial, conforme 
elle te declarou, e guardes todos os seus 
preceitos : 

19 E para te fazer o povo mais illustre 
de todas as Napoes, que elle criou, para 
seu louvor, honra, e gloria; e para que sejas 
o povo santo do Senhor teu Deos, como elle 
o disse. 

CAPITULO XXVII. 
Ordem de levantar certos Padroes na banda 

dalern do Jordao. Ceremonias, que se hao 
de observar no langar as maldigoes, e as 
bengdos sobre os montes Garizim, e Hebal. 

/'AUTROSI mandou Moyses, e os anciaos 
d’lsrael ao povo, dizendo: Observai 

todas as ordenapoes, que eu vos prescrevo 
hoje. 

2 E logo que, passado o Jordao, tiverdes 
entrado na terra, que o Senhor vosso Deos 
esta para vos dar, levantareis humas grandes 
pedras, que alizaras com cal, 

3 Para que possas escrever nellas todas 
as palavras desta Lei, quando tiveres passa¬ 
do o Jordao, para entrares na terra, que o 
Senhor teu Deos esta para te dar, terra onde 
correm arroios de leite, e de mel, como elle 
o jurou a teus pais. 

4 Logo pois que tiverdes passado o Jor¬ 
dao, erigireis as pedras, que eu vos ordeno 
hoje, no monte Hebal, e alizal-las-has com 
cal. 

5 E edificaras ahi ao Senhor teu Deos 
hum Altar de pedras, em que o ferro nao 
tenha tocado; 

6 De pedras brutas, e por polir: e offe- 
receras sobre este Altar holocaustos ao Se¬ 
nhor teu Deos. 

7 Immolaras hostias pacificas, e alii co- 
meras, e te regalaras diante do Senhor teu 
Deos. 

8 E escreveras distincta, e claramente 
nas ditas pedras todas as palavras da Lei, 
que eu te propouho. 

9 Entao Moyses, e os Sacerdotes da linha- 
gem de Levi disserao a todo o Israel : Esta 
attento, e ouve, 6 Israel: Hoje foste tu feito 
o povo do Senhor teu Deos. 

10 Ouviras logo a sua voz, e observaras 
os preceitos, e as ordenapoes, que eu te 
prescrevo. 

11 Nesse mesmo dia intimou Moyses ao 
povo esta ordem, e lhe disse : 

12 Passado o Jordao, serao estes os que 
postos sobre o monte Garizim abenpoem 
o povo : Simeao, Levi, Juda, Issacar, Jose, 
e Benjamin. 

13 E serao estoutros os que postos da 
outra parte sobre o monte Hebal dehem a 
maldipao: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, 
Dan, e Nefthali. 

14 E os Levitas pronunciarao em alta 
voz, e dirao a todo o povo d’lsrael: 

15 Maldito o homem, que faz imagem 
d’escultura, ou imagem fundida, o que he a 
abominapao do Senhor, e obra da mao 
d’hum artifice, e que a poe num lugar se- 
creto. E todo o povo respondera, e dira : 
Amen. 

16 Maldito o que nao honra a seu pai, 
e a sua mai. E todo o povo respondera; 
Amen. 
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17 Maldito o que transpoe os marcos de 
seu proximo. E todo o povo respondera : 
Amen. 

18 Maldito o que faz que erre o cego 
no caminho. E todo o povo respondera: 
Amen. 

19 Maldito o que perverte a justipa do 
estrangeiro, do orfao, e da viuva. E todo 
o povo respondera : Amen. 

20 Maldito o que dorme com a mulher 
de seu pai, e que levanta o cobertor da sua 
cama. E todo o povo respondera : Amen. 

21 Maldito o que dorme com toda a 
casta de bestas. E todo o povo respondera: 
Amen. 

22 Maldito o que dorme com sua irrna, 
que he iilha de seu pai, ou de sua mai. E 
todo o povo respondera : Amen. 

23 Maldito o que dorme com sua sogra. 
E todo o povo respondera: Amen. 

24 Maldito o que a traipao fere a seu 
proximo. E todo o povo respondera: 
Amen. 

25 Maldito o que acceita dadivas para 
derramar o sangue innocente. E todo o 
povo respondera : Amen. 

26 Maldito o que nao permanece firme 
nas ordenapoes desta Lei, e que nao as cum- 
pre effectivamente. E todo o povo respon¬ 
dera: Amen. 

CAPITULO XXVIII. 
Benqdos promettidas aos que observarem a 

Lei do Senhor. Maldiqoes, com que se- 
rao punidos os que a violarem. 

E tu porem ouvires a voz do Senhor teu 
Deos, cumprindo, e guard ando todas as 

suas ordenapoes, que eu hoje te prescrevo, 
o Senhor teu Deos te exaltara sobre todas 
as Nacoes, que ha na terra. 

2 Todas estas benpaos virao sobre ti, e 
te alcanparao, com tanto que obedepas aos 
seus preceitos. 

3 Tu seras bemdito na Cidade, e bem- 
dito no campo. 

4 Sera bemdito o fruto do teu ventre, o 
fruto da tua terra, e o fruto das tuas bestas : 
bemditas as manadas dos teus bois, bemdi- 
tos os rebanhos das tuas ovelhas. 

5 Bemditos os teus celleiros, e bemditas 
as tuas sobras. 

6 Seras bemdito ao entrar, e ao sahir. 
7 O Senhor fara que caiao diante dos 

teus olhos os teus inimigos, que se levantao 
contra ti: elles virao por hum caminho 
contra ti, e fugirao por sete da tua pre- 
senca. 

8 O Senhor derramara a sua bencao 
sobre as tuas despensas, e sobre todas as 
obras das tuas maos; e te abenpoara na terra 
que receberes. 

9 O Senhor te levantara para si, e formara 
em ti hum povo santo, conforme elle to 
jurou, com tanto que tu observes os man- 

damentos do Senhor teu Deos, e andes nos 
seus caminhos. 

10 Todos os povos da terra verao que 
foi invocado sobre ti o Nome do Senhor, e 
elles te temerao. 

11 O Senhor te fara abundante de todos 
os bens; do fruto do teu ventre, do fruto das 
tuas bestas, do fruto da tua terra, a qual 
elle prometteo com juramento a teus pais, 
que te daria. 

12 O Senhor abrira o Ceo, que he o seu 
riquissimo thesouro, para derramar sobre a 
tua terra a chuva em seu tempo : e elle 
abenpoara todas as obras das tuas maos. 
Tu emprestaras a muitas gentes, e tu de 
nenhuns receberas emprestado. 

13 0 Senhor te pora sempre no principio, 
e nao no cabo; sempre de sima, e nao de- 
baixo; com tanto que obedecas aos manda- 
mentos do Senhor teu Deos, que eu hoje te 
prescrevo, e os guard es, e cumpras, 

14 E nao te desvies delles nem para a 
direita, nem para a esquerda; nem sigas os 
deoses alheios, nem lhes des culto. 

15 Porem se nao quizeres ouvir a voz do 
Senhor teu Deos, e nao guardares, e prati- 
cares todas as suas ordenapoes, e as cere- 
monias, que eu hoje te prescrevo, viraS 
sobre ti, e te alcanparao todas estas maldi- 
poes: 

16 Tu seras maldito na Cidade, e mal¬ 
dito no campo. 

17 Maldito o teu celleiro, e malditas as 
tuas sobras. 

18 Maldito o fruto do teu ventre, e o 
fruto da tua terra; malditas as manadas dos 
teus bois, e malditos os rebanhos das tuas 
ovelhas. 

19 Tu seras maldito ao entrar, e maldito 
ao sahir. 

20 O Senhor mandara sobre ti a indi- 
gencia, e a fome, e lanpara a maldipao sobre 
todas as tuas obras ate te reduzir a po, e 
ate te acabar dentro de pouco tempo, por 
causa dos teus pessimos designios, porque 
tu me abandonaste. 

21 O Senhor te afflija com a peste, ate 
que te fapa perecer do paiz, que tu estas 
para entrar a possuir. 

22 O Senhor te castigue com pobreza, 
com febre e frio, com calor e secura, com 
infecpao de ar, e com ferrugem; e te per- 
siga ate que perepas. 

23 O Ceo, que esta por sima de ti, se 
tome de bronze; e a terra, que pisas, se 
torne de ferro. 

24 Em lugar de chuva mande o Senhor 
sobre a tua terra nuvens de poeira; e desca 
do Ceo cinza sobre ti, ate que seias consu- 
mido. 

25 O Senhor te fapa cahir diante de teus 
inimigos: por hum caminho saias tu contra 
elles, e por sete fujas, e sejas disperso por 
todos os Reinos da terra. 
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26 O teu cadaver venha a ser pasto das 
aves do Ceo, e das bestas da terra; e nao 
haja quem as enxote. 

27 O Senhor te castigue com as ulceras, 
com que castigou o Egypto; e elle fira d’hu- 
ma sarna, e d’huma comichao incuravel 
aquella parte do teu corpo, por onde se 
lanpa o excremento. 

28 O Senhor te fira de loucura, de ce- 
gueira, e de frenesi; 

29 De sorte que andes as apalpadelas no 
pino do dia, como costuma fazer o cego as 
escuras; e nao acertes nos teus caminhos. 
E todo o tempo sejas denegrido de calum- 
nias, e opprimido de violencias, nem tenhas 
quem te livre. 

30 Recebas por tua huma mulher, e outro 
durma com ella; edifiques humacasa, e nao 
a habites; plantes huma vinha, e nao a 
vindimes. 

31 O teu boi seja degolado diante de ti, 
e nao comas delle : o teu burro te seja arre- 
batado diante dos teus olhos, e nao se te 
restitua; as tuas ovelhas dem-se aos teus 
inimigos, e nao haja quem te ajude. 

32 Os teus filhos, e as tuas filhas sejao 
entregues a outro povo, vendo-o os teus 
olhos, e seccando-se de os ver todo o dia; 
e as tuas maos te fiquem sem nenhuma forpa. 

33 Os frutos da tua terra, e todos os teus 
trabalhos coma-os hum povo, que tu nao 
conheces: experimentes sempre os effeitos 
da calumnia, e estejas todos os dias exposto 
a oppressao; 

34 E fiques attonito pelo terror das cou- 
sas, que os teus olhos verao. 

35 O Senhor te fira com huma ulcera a 
mais maligna nos teus joelhos, e nas bar- 
rigas das tuas pernas; e com hum mal in¬ 
curavel, des da planta do pe, ate o alto da 
cabepa. 

36 O Senhor te levara a ti, e ao teu Rei, 
que teras estabelecido sobre ti, a huma 
gente, que nem tu, nem teus pais conhecem; 
e la serviras a huns deoses estrangeiros, ao 
pao, e a pedra. 

37 E ver-te-has na ultima miseria, feito 
o ludibrio, e a fabula de todos os povos, 
onde o Senhor te levar. 

38 Lancaras muita semente a terra, e re- 
colheras mui pouco; porque os gafanhotos 
comerao tudo. 

39 Plantaras huma vinha, e a cavaras; 
mas nao lhe beberas o vinho, nem della co- 
Iheras nada; porque sera destruida dos 
bichos. 

40 Teras oliveiras em todas as tuas terras, 
e nao teras azeite com que te untes; porque 
tudo lhes cahira, e tudo se perdera. 

41 Geraras filhos, e filhas, e nao te go- 
zaras delies; porque tos levarao cativos. 

42 Todas as tuas arvores, e todos os fru¬ 
tos da tua terra consumil-los-ha a ferrugem. 

43 O estrangeiro, que vive comtigo, se 
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elevara assima de ti, e far-se-ha mais pode- 
roso; e tu desceras, e ficaras abaixo delle. 

44 Elle te emprestara a usura, e tu nao 
lhe emprestaras. Elle estara na cabeceira, 
e tu estaras aos pes. 

45 Todas estas maldicoes descarregarao 
sobre ti, e te perseguirao, e alcanparao ate 
que perepas inteiramente: porque nao ou- 
viste a voz do Senhor teu Deos, nem guar- 
daste os seus mandamentos, e as ceremonias, 
que elle te prescreveo. 

46 Ver-se-hao para sempre em ti, e na 
tua posteridade sinaes, e prodigios : 

47 Porque nao serviste ao Senhor teu 
Deos com gosto, e alegria de corapao, co¬ 
mo o pedia esta abundancia, que tinhas de 
todas as cousas. 

48 Viras a ser escravo d’hum inimigo, 
que o Senhor te enviara. Tu o serviras com 
fome, com sede, com desnudez, e com falta 
de tudo: e elle pora sobre o teu pescopo 
hum jugo de ferro, ate que te destrua. 

49 O Senhor fara vir de longe, e das ex- 
tremidades da terra huma gente, que cahira 
sobre ti, a semelhanpa d’huma aguia, que 
voa impetuosamente, cuja lingua tu nao' 
possas entender: 

50 Huma gente atrevidissima, que nao 
tera respeito algum ao velho, nem se com- 
padecera do menino. 

51 Ella devorara tudo o que nascer das 
tuas bestas, e todos os frutos da tua terra, 
ate que perepas. Ella te nao deixara nem 
pao, nem vinho, nem azeite, nem manadas 
de bois, nem rebanhos d’ovelhas, ate que 
te haja destruido de todo. 

52 Ella te reduzira a po em todas as Ci- 
dades; e os teus muros tao fortes, e tao 
elevados, em que tu ponhas a tua seguranpa, 
serao destruidos em todo o teu paiz. Tu 
ficaras sitiado dentro das tuas portas em to- 
da a tua terra, que o Senhor teu Deos te 
dara; 

53 E comeras o fruto do teu ventre, e as 
carnes de teus filhos, e de tuas filhas, que o 
Senhor teu Deos te houver dado, na an- 
gustia e desolapao, com que te opprimira o 
teu inimigo. 

54 O homem mais delicado entre os teus, 
e o mais entregue a prazeres, sera mesqui- 
nho com seu irmao, e com sua mulher, 
que dorme com elle, 

55 E nao lhes dara das carnes de seus 
filhos, que elle comera; por nao ter outra 
alguma cousa no cerco, e na penuria, a que 
o reduzirao os teus inimigos dentro de todas 
as tuas portas. 

56 A mulher tenra, e mimosa, que nao 
podia andar sobre a terra, nem firmar nella 
hum pe, por causa da sua demasiada ter- 
nura, e delicadeza, sera mesquinha com 
seu marido, que dorme ao seu lado, das 
carnes de seu filho, e de sua filha, 

57 E da asquerosa hediondez das pareas, 
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que acabavao de sahir do seu ventre, e dos 
filhos que no mesmo momento lhe nascdrao : 
porque os comerao occultamente pela falta 
de todas as cousas, no cerco e desoh^ao, 
com que te opprimira o teu inimigo dentro 
das tuas portas. 

58 Se nao guardares, e nao cumprires 
todas as palavras desta Lei, que estao escritas 
neste Livro, e se nao temeres o seu Nome 
glorioso, e terrivel, isto he, o Senhor teu 
Deos; 

59 O Senhor augmentara cada vez mais 
as tuas pragas, e as pragas de teus filhos, 
pragas grandes e sem interrupfao, doencas 
malignas e incuraveis: 

60 E voltara contra ti todas as afflicfoes 
do Egypto, que tanto temeste, e ellas se nao 
separarao de ti. 

61 E demais enviara o Senhor sobre ti, 
ate te destruir, todas as enfermidades e pra¬ 
gas, que nao estao escritas no Livro desta 
Lei: 

62 E vos ficareis poucos em numero; 
vos, que antes vos tinheis multiplicado 
como as estrellas do Ceo, porque nao ou- 
viste a voz do Senhor teu Deos. 

63 E assim como o Senhor se comprazia 
em vos, fazendo-vos bem, e multiplicando- 
vos; assim se comprazera em acabar-vos, e 
destruir-vos, para serdes exterminados da 
terra, em cuja posse estas a entrar. 

64 O Senhor te espalhara por todos os 
povos des de huma extremidade da terra 
ate os seus fins: e la serviras a huns deoses 
estrangeiros, que tu, e teus pais ignoraveis; 
a paos, e a pedras. 

65 Tao pouco teras repouso entre estes 
povos, nem a planta do teu pe achara des- 
canfo. Porque o Senhor te dara alii hum 
corapao medroso, e huns olhos descahidos, 
e huma alma consumida de tristeza. 

66 A tua vida estara como em suspenso 
diante de ti: temeras dia, e noite, e nao 
creras na tua vida. 

67 Pela manha diras: Quem me dera 
chegar a tarde ? E a tarde : Quem me dera 
ver a manha? Tao assustado como isto 
estara o teu corayao! e tao grande sera o 
espanto, que te causem as cousas, que veras 
com os teus olhos! 

68 O Senhor vos fara tornar por mar ao 
Egypto, donde elle vos tinha dito que nao 
tornasseis mais a tomar o caminho: seras 
la vendido aos teus inimigos para escra- 
vos e escravas, e nao havera quem vos 
compre. 

CAPITULO XXIX. 
Allianga confirmada de novo entre Deos, e 

Israel. Ameagas contra os violadores 
desta allianga. 

IS-AQUI as palavras do concerto, que 
o Senhor mandou a Moyses que fizesse 

com os filhos d’lsrael na terra de Moab, 

alem daquelloutro concerto, que fez com 
elles no monte Iloreb. 

2 Convocou pois Moyses todo o Israel, 
e lhe disse: Vos vistes tudo o que o Senhor 
fez diante de vos no Egypto a Farad, a todos 
os seus servos, e a todo o seu Reino: 

3 Vistes com os vossos olhos as grandes 
pragas, com que elle os provou; aquelles 
sinaes, e aquelles prodigios extraordinarios. 

4 E ate o presente dia nao vos tem o 
Senhor dado hum coracao intelligente, nem 
huns olhos de ver, nem humas orelhas que 
possao ouvir. 

5 Elle vos conduzio quarenta annos pelo 
deserto: nao se romperao os vossos vestidos, 
nem se gastarao com a velhice os sapatos 
dos vossos pcs. 

6 Vos nao comesles pao, nem bebestes 
vinho, nem outro algum licor; para que 
soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deos. 

7 Quando viestes a este lugar, Sehon Rei 
d’Hesebon, e Og Rei de Basan, marcharao 
em vosso encontro para vos combater, e nos 
os derrotamos: 

8 E lhes tomamos o seu paiz, o qual de¬ 
mos a Ruben, a Gad, e a meia Tribu de 
Manasses, para elles o possuirem. 

9 Guard ai pois as condicoes deste pacto, 
e cumpri-as; de sorte que tudo o que 
fizerdes, o fajais com intelligencia. 

10 Vos estais hoje todos na presenca do 
Senhor vosso Deos, os Principes das vossas 
Tribus, os Anciaos, os Doutores, e todo o 
povo dTsrael; 

11 Os vossos filhos, as vossas mulheres, 
e o estrangeiro, que mora comtigo no arraial, 
sem contar os que cortao lenha, e os que 
acarretao agua: 

12 Para que tu entres no concerto do 
Senhor teu Deos, e no juramento, que o 
Senhor teu Deos faz hoje comtigo; 

13 E assim suscite em ti hum povo seu, e 
elle seja o teu Deos, como to disse, e como 
o jurou a teus pais, Abrahao, Isaac, e Jacob. 

14 E nao so comvosco fafo eu este con¬ 
certo, e confirmo estes juramentos; 

15 Mas tambem com todos os presentes, 
e ausentes. 

16 Porque vos sabeis de que modo liabi- 
tamos nos no Egypto, e como passamos pelo 
meio das Najoes, e que passando, 

17 Vistes as suas abominacoes, e immun- 
dicias, isto he, os seus idolos, o pao, e a 
pedra, a prata, e o ouro, que ellas adora- 
vao. 

18 Nao succeda que entre vos se ache 
homem, ou mulher, ou familia, ou Tribu, 
cujo coracao esteja hoje apartado do Senhor 
nosso Deos de modo, que va servir aos 
deoses daquellas Nacoes; e seja entre vos 
huma raiz, que produza fel e amargura. 

19 E que quando ouvir as palavras deste 
juramento, se lisonge-e no seu coracao, di- 
zendo; Eu vivirei em paz, e andarei na de- 
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pravapao do meu corac&o: e o embriagado 
absorva o sequioso: 

20 E o Senhor lhe nao perdoe; mas fu- 
megue entao mais o seu furor e zelo contra 
aquelle homem, e se ponhao de assento 
sobre elle todas as maldipoes, que estao 
escritas neste Livro; e apague o Senhor o 
seu nome debaixo do Ceo, 

21 E o consuma, arrancando-o de todas 
as Tribus d’lsrael, conforme as maldipoes, 
que se contem no Livro desta Lei, e con¬ 
certo. 

22 A gerapao vindoura, e os filhos que 
nascerem adiante, e os estrangeiros que vie- 
rem de longe, ao ver as pragas desta terra, e 
as doenpas com que o Senhor a affligir, 

23 Quando a abrazar com enxofre, e com 
ardor de sal, de maneira que se nao semee 
jamais, nem se crie verdura alguma, a seme- 
lhanpa da ruina de Sodoma, Gomorrha, 
Adama, e Seboim, que o Senhor destruio 
na sua ira, e no seu furor : 

24 A gerapao vindoura, digo, e todos os 
povos, dirao : Porque se houve o Senhor 
assim com esta terra ? Que ira immensa he 
esta do seu furor? 

25 E responder-lhes-hao : Porque elles 
deixarao o pacto, que o Senhor tinha feito 
com seus pais, quando os tirou do Egypto : 

26 E porque servirao, e adorarao deoses 
estrangeiros, que lhes erao desconhecidos, e 
ao culto dos quaes nao tinhao sido destina- 
dos. 

27 Por isso he que o furor do Senhor se 
accendeo contra esta terra, para fazer vir so¬ 
bre ella todas as maldipoes, que se contem 
neste Livro ; 

28 Por isso com ira, sanha, e indignapao 
mui grande os lanpou fora da sua terra; e 
por isso atirou com elles para huma terra 
estrangeira, como hoje se esta vendo. 

29 Cousas escondidas pelo Senhor nosso 
Deos, que elle revelou a nos outros, e a 
nossos filhos para sempre, para que guarde- 
mos todas as palavras desta Lei. 

• CAPITULO XXX. 
Os Judeos tornardo a voltar-se para o Se¬ 

nhor, e elle se compadecerd delles. Os 
Mandamentos de Deos nao sdo impossiveis. 
Os bens, e os males propostos da sua parte. 

UANDO pois vierem sobre ti todas estas 
cousas, a benpao, ou a maldipao, que 

eu puz diante de ti: e tu tocado d’arrepen- 
dimento no fundo do teu coracao entre to- 
das as Napoes, para onde o Senhor teu Deos 
te espalhou, 

2 Tornares para elle com teus filhos, e 
obedeceres aos seus mandamentos de todo o 
teu corapao, e de toda a tua alma, como eu 
te ordeno hoje: 

3 O Senhor teu Deos te fara voltar do 
teu cativeiro, tera compaixao de ti, e te 
eongregara de novo, tirando-te do meio de 
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todos os povos, para onde elle antes te tinha 
derramado. 

4 Ainda quando tenlias sido lancado para 
os Polos do Ceo, dahi te retrahira o Senhor 
teu Deos: 

5 Elle te tomara, e te introduzira na 
terra, que teus pais possuirao, e tu a alcan- 
paras; e abenpoando-te, fara que sejas em 
maior numero, do que o forao teus pais. 

6 O Senhor teu Deos circumcidara o teu 
corapao, e o de teus filhos, para amares o 
Senhor teu Deos de todo o teu corapao, e 
de toda a tua alma, e poderes viver. 

7 Elle convertera todas estas maldipoes 
contra teus inimigos, e contra os que te 
aborrecem, e te perseguem. 

8 Tu porem voltaras, e ouviras a voz do 
Senhor teu Deos, e observaras todos os man¬ 
damentos, que eu te prescrevo hoje. 

9 E o Senhor teu Deos te enchera de 
bens em todas as obras das tuas maos; no 
fruto do teu ventre, e no fruto das tuas 
bestas; na fecundidade da tua terra, e numa 
abundancia de todas as cousas. Porque o 
Senhor tornara a comprazer-se em ti, cumu- 
lando-te de bens, como elle se comprazeo 
em teus pais; 

10 Com tanto todavia, que tu oupas a 
voz do Senhor teu Deos; que observes os 
seus preceitos, e ceremonias, que estao 
escritas nesta Lei; e que voltes para o Se¬ 
nhor teu Deos de todo o teu corapao, e de 
toda a tua alma. 

11 Este mandamento, que eu hoje te in- 
timo, nao esta nem assima de ti, nem longe 
de ti. 

12 Elle nao esta no Ceo, para teres lugar 
de dizer: Qual de nos pode subir ao Ceo, 
para que no-lo traga, e lhe obedepamos, e o 
ponhamos por obra ? 

13 Tambem nao esta da bandadalemdo 
mar, para dahi tomares occasiao de te escu- 
sar, dizendo: Qual de nos podera passar o 
mar, e trazel-lo ate nos, para que possa- 
mos obedecer, e cumprir o que se nos 
manda? 

14 Mas esta palavra esta muito perto de 
ti: na tua boca a tens, e no teu corapao, 
para a cumprires. 

15 Considera que eu te puz hoje diante 
dos olhos, d’huma parte a vida, e os bens; 
da outra a morte, e os males : 

16 Para que tu ames o Senhor teu Deos, 
andes nos seus caminhos, e guardes os seus 
mandamentos, as suas ceremonias, e as suas 
ordenapoes; e para que vivas, e elle te mul- 
tiplique, e te abenpoe na terra, que estas 
para entrar a possuir. 

17 Se porem o teu corapao se arredar 
delle ; se tu o nao quizeres ouvir, e se dei- 
xando-te levar do engano adorares deoses 
estrangeiros, e os servires : 

18 Eu te profetizo hoje em dia, que pere- 
ceras, e que nao moraras longo tempo na 
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terra, em que, passado o Jordao, entrants 
de posse. 

19 Eu tomo hoje por testemunhas o Ceo, 
e a terra, de como vos propuz a vida, e a 
morte, a bencao, e a maldi^ao. Escolhe 
pois a vida, para que vivas tu, e a tua pos- 
teridade; 

20 E ames o Senhor teu Deos, e obede- 
as a sua voz, e te unas a elle, (como quem 
e a tua vida, e quem te ha de prolongar os 

annos) a fim de que habites na terra, que o 
Senhor jurou a teus pais, Abrahao, Isaac, e 
Jacob, que lha havia de dar. 

CAPITULO XXXI. 
Moyses nomeia a Josue por seu successor. 

Ordena que se leia a Lei ao povo todos os 
sete annos. Deos Ihe annuncta proximo a 
sua morte, e Ihe manda que componha hum 
Cantico. 

TJOI Moyses pois declarar todas estas 
cousas a todo o povo de Israel, 

2 E lhes disse: Eu acho-me hoje de 
cento e vinte annos : nao posso daqui adi- 
ante sahir, nem entrar, principalmente ten- 
do-me dito o Senhor: Tu nao passaras este 
Jordao. 

3 O Senhor teu Deos pois passara diante 
de ti: elle mesmo extinguira a vista de teus 
olhos todas estas Na9oes, e tu as possuiras: 
e este Josue marchara na tua dianteira, como 
o Senhor disse. 

4 E o Senhor tratara estes povos, como 
tratou a Sehon, e a Og, Reis dos Amorrheos, 
com todo o seu paiz, e elle os exterminara. 

5 Quando elle logo vos tiver tambem en- 
tregado estes, vos vos havereis com elles da 
maueira que vos tenho mandado. 

6 Portai-vos varonilmente, e tende animo : 
nao temais, nem vos atemorizeis, quando os 
virdes: porque o Senhor vosso Deos elle 
mesmo he o vosso conductor, e elle vos nao 
largara, nem vos deixara. 

7 Chamou Moyses pois a Josue, e Ihe 
disse diante de todo o Israel: Tem animo, 
e s£ robusto; porque tu es o que has de 
introduzir este povo na terra, que o Senhor 
jurou a teus pais que lhes havia de dar; e 
tu es tambem o que lha has de repartir por 
sorte. 

8 E o Senhor, que he o vosso conductor, 
elle mesmo sera comtigo : elle te nao lar¬ 
gara, nem deixara: nao temas, nem te 
espantes. 

9 Escreveo pois Moyses esta Lei, e a 
entregou aos Sacerdotes filhos de Levi, que 
levavao a Area do concerto do Senhor, e a 
todos os anciaos d’lsrael. 

10 E elle lhes deo esta ordem, dizendo : 
Depois de sete annos, no anno da remissao, 
na solemnidade dos Tabernaculos, 

11 Quando todos os filhos d’lsrael se 
ajuntarem para apparecer diante do Senhor 
teu Deosj no lugar que o Senhor tiver esco- 

lhido, leras tu as palavras desta Lei diante 
de todo o Israel, ouvindo-as elle, 

12 Estando congregado todo o povo num 
mesmo lugar, tanto homens, como mulheres, 
meninos, e estrangeiros, que vivem das tuas 
portas para dentro; para que ouvindo-a, a 
aprendao, e temao o Senhor vosso Deos, e 
guardem, e cumprao todas as ordenacoes 
desta Lei: 

13 E tambem seus filhos, que agora as 
ignorao; para que as possao ouvir, e temao 
o Senhor seu Deos todo o tempo, que vive- 
rem na terra, que, passado o Jordao, ides a 
possuir. 

14 Entao disse oSenhor a Moyses: Olha 
que estao perto os dias da tua morte: chama 
a Josue, e presentai-vos ambos diante do 
Tabernaculo do testemunho, para eu Ihe dar 
as minhas ordens. Moyses pois, e Josue se 
forao presentar diante do Tabernaculo do 
testemunho. 

15 E ao mesmo tempo appareceo alii o 
Senhor na columna de nuvem, a qual parou 
a entrada do Tabernaculo. 

16 Disse entao o Senhor a Moyses : Eis- 
ahi vas tu a dormir com teus pais, e este 
povo levantando-se se prostituira a huns 
deoses estranhos na terra, em que esta para 
entrar, e habitar. Alii me abandonara elle, 
e violara o concerto, que eu fiz com elle. 

17 E o meu furor se accendera naquelle 
tempo contra elle: eu o deixarei, e eu es- 
conderei delle o meu rosto, e elle sera de- 
vorado. Sobre elle virao de tropel todos os 
males, e afflic^oes, que o obrigarao a dizer 
naquelle dia: Em verdade, que porque 
Deos nao esta comigo, me vierao estes 
males. 

18 Entretanto eu esconderei, e encobrirei a 
minha face naquelle dia, por causa de todos 
os males, que elle fez, por ter seguido a 
huns deoses estranhos. 

19 Agora pois escrevei para vos este 
Cantico, e ensinai-o aos filhos de Israel, 
para que elles o saibao de cor, e o cantem ; 
e para que este Cantico me sirva d’hum 
testemunho entre os filhos d’lsrael. 

20 Porque eu o introduzirei numa terra, 
que eu prometti com juramento a seus pais, 
onde o leite, e o mel correm em regatos. E 
depois que tiverem comido, e se tiverem 
fartado, e engrossado, elles se converterao a 
deoses alheios, e os servirao: e elles falla- 
rao contra mim, e violarao o meu pacto. 

21 Depois que tiverem cahido sobre elle 
muitos males e afflicyoes, fallara contra elle 
este Cantico, o qual, andando na boca de 
seus filhos, nunca jamais se apagara por es- 
quecimento. Porque eu conhe^o os seus 
pensamentos, e o que elle ha de fazer hoje, 
antes que eu o introduza na terra, que Ihe 
prometti. 

22 Escreveo Moyses pois o Cantico, e o 
ensinou aos filhos d’lsrael. 
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23 Entao deo o Senhor esta ordem a 
Josu6, filho de Nun, e lhe disse: Tem ani- 
mo, e sS robusto: porque tu seras o que 
introduzas os filhos d’Israel na terra, que eu 
lfies prometti; e eu serei comtigo. 

24 Logo pois que Moyses acabou d’es- 
crever num Livro as palavras desta Lei, 

25 Mandou aos Levitas, que levavao a 
Area do concerto do Senhor, dizendo : 

26 Tomai este Livro, e ponde-o ao lado 
da Area do concerto do Senhor vosso Deos, 
para ahi servir de testemunho contra ti. 

27 Porque eu sei a tua porfia, e a dureza 
grande da tua cerviz. Ainda vivendo eu, e 
andando comvosco, sempre vos altercastes 
contra o Senhor : quanto mais sera depois 
que eu morrer? 

28 Fazei vir para diante de mim todos os 
anciaos das vossas Tribus, e todos os vossos 
Doutores, e eu pronunciarei diante delles as 
palavras deste Cantico, e appellidarei contra 
elles o Ceo, e a terra. 

29 Porque eu sei que depois da minha 
morte haveis vos de proceder muito mal, e 
que depressa vos haveis de arredar do cami- 
nho, que eu vos prescrevi: e sobrevir-vos- 
hao calamidades nos ultimos tempos, quando 
fizerdes o mal diante do Senhor, irritando-o 
com as obras das vossas maos. 

30 Pronunciou Moyses pois as palavras 
deste Cantico, e elle o recitou ate o fim, 
ouvindo-o todo o Ajuntamento d’lsrael. 

CAPITULO XXXII. 
Ultbno Cantico de Moyses. Elle sobe ao 

monte Abarim, e contempla a terra de 
Canaan. 

/'AUVI, Ceos, o que eu vou a dizer: oupa 
a terra as palavras da minha boca: 

2 Crespa a minha doutrina como a chuva; 
distillem como orvalho as minhas palavras, 
bem como a chuva sobre a herva, e como 
gotas sobre as tenras plantas. 

3 Porque eu invoearei o Nome do Se¬ 
nhor : magnificai ao nosso Deos. 

4 As obras de Deos sao perfeitas, e todos 
os seus caminhos sao cheios de equidade. 
Deos he fiel, justo e recto, e sem nenhuma 
iniquidade. 

5 Elles peccarao contra elle, portan- 
do-se nao como seus filhos nas impurezas, 
que commetterao; gerapao depravada e per¬ 
versa. 

6 Assim he que tu, povo louco, e insen- 
sato, mostras o teu agradecimento ao Se¬ 
nhor? Nao he elle teu pai, que te possuio, 
que te fez, e que te criou ? 

7 Consulta os seculos antigos ; considera 
o que se tem passado no decurso de todas 
as gerapoes : pergunta a teu pai, e elle te 
informara : pergunta aos teus maiores, e 
elles te dirao: 

8 Quando o Altissimo dividia os povos, 
quando separava os filhos de Adao, elle de- 
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signou os limites dos povos, segundo o nh- 
mero dos filhos dTsrael. 

9 A porpao porem do Senhor he o seu 
povo : e Jacob a corda da sua heranca. 

10 Elle o achou numa terra deserta, num 
lugar horroroso, e numa vasta solidao : elle 
o conduzio por diversos caminhos, elle o 
ensinou, e o guardou como a menina dos 
seus olhos. 

11 Como huma aguia provoca os seus 
filhos a voar, e anda dando voltas sobrelles, 
assim o Senhor estendeo as suas azas sobre 
o seu povo; elle o tomou, e o levou sobre 
seus hombros. 

12 O Senhor so foi o seu conductor, e 
nao era com elle Deos algum alheio. 

13 Elle o estabeleceo sobre huma terra 
excelsa, para que comesse os frutos dos cam- 
pos, para que chupasse o mel que sahia da 
pedra, e gostasse do azeite que se dava nos 
mais duros rochedos : 

14 Da manteiga das vaccas, do leite das 
ovelhas, com a gordura dos cordeiros, e dos 
carneiros filhos de Basan : e dos cabritos 
com a medulla do trigo; e para que ahi 
bebesse o mais puro sangue da uva. 

15 Mas este povo tao amado de Deos, 
como se visse gordo, se rebelou contra elle : 
assim gordo, assim pingue, assim nadando 
em fartura, e abundancia desamparou ao Se¬ 
nhor seu Creador, e se apartou de Deos seu 
Salvador. 

16 Elles o irritarao, adorando deoses es- 
trangeiros : elles o provocarao a ira com as 
abominapoes, que commetterao. 

17 Em vez d’offerecerem os seus sacrifi- 
cios a Deos, elles os offerecerao aos demo- 
nios, a huns deoses, que lhes erao desco- 
nhecidos ; a huns deoses vindos de novo, 
que seus pais nao tinhao adorado. 

18 Tu deixaste o Deos, que te deo a vida ; 
e te esqueceste do Senhor, que te creou. 

19 0 Senhor vio isto ; e vendo-o, se ac- 
cendeo em ira: porque o provocarao seus 
filhos e filhas. 

20 Entao disse elle : Eu esconderei del¬ 
les a minha face, e eu considerarei o fim 
delles: porque este povo he huma gerapao 
perversa, estes sao huns filhos infieis. 

21 Elles me provocarao, adorando a 
quern nao era Deos; e me irritarao com 
as suas vaidades. E eu os provocarei, 
amando a outro, que nao he povo; e os 
irritarei, buscando huma Napao insensata. 

22 O meu furor accendeo hum fogo, que 
ardera ate o mais profundo do Inferno .- 
elle devorara a terra com as suas mais pe- 
quenas hervas, e queimara os montes ate as 
raizes. 

23 Eu amontoarei sobrelles os males, e 
empregarei nelles todas as minhas settas. 

24 A fome os consumira, e as aves os 
despedaparaS com as suas crueis mordedu- 
ras : eu armarei contra elles os dentes das 
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feras, e o furor das que se revolvem e ar- 
rastao sobre a terra. 

25 Por fora os devastara a espada, e por 
dentro o pavor; a mancebos juntamente 
com as virgens, a velhos e mais as crianpas 
de mama. 

26 Eu disse : Aonde estao elles ? Eu 
farei apagar do espirito dos homens a sua 
memoria. 

27 Mas eu differi a minha vinganca, por 
causa da ira dos inimigos; para que os seus 
inimigos se nao ensoberbecessem, e disses- 
sem: Nao foi o Senhor, mas sim a nossa 
mao excelsa a que fez todas estas cousas. 

28 He gente sem conselho, e sem pru- 
dencia. 

29 Oxala elles tivessem sabedoria, e in- 
telligencia, e provessem os fins ! 

30 Como pode ser que hum persiga, mil, e 
dous fapao fugir dez mil? Nao he isto, 
porque o seu Deos os vendeo, e o Senhor 
os encerrou ? 

31 Porque nao he o nosso Deos como os 
deoses delies: disto sao juizes os nossos mes- 
mos inimigos. 

32 A sua vinha he da vinha de Sodoma, 
e dos suburbios de Gomorrha: a sua uva 
he huma uva de fel, e os seus cachos amar- 
gosissimos. 

33 O seu vinho he fel de dragoes; he 
veneno d’aspides incuravel. 

34 Por ventura nao tenho eu guardadas 
estas cousas comigo, e selladas nos meus 
thesouros ? 

35 Minha he a vinganpa, e eu lhes darei 
o pago a seu tempo, quando resvalar o seu 
pe : perto esta o dia da sua perdipao, e os 
momentos della se apressao a cliegar. 

36 O Senhor julgara o seu povo, e se 
compadecera dos seus servos. Elle vera 
que as maos estao sem forpa, e que tambem 
os que estavao fechados perecerao, e que os 
que tinhao restado forao consumidoV 

37 Entao dira elle : Onde estao os seus 
deoses, nos quaes tinhao posto a sua con- 
fianpa ? 

38 De cujas victimas comiao as banhas, 
e bebiao o vinho dos seus sacrificios ? Le- 
vantem-se agora, e venhao em vosso soccor- 
ro, e vos protejao na vossa necessidade. 

39 Vede que eu sou o unico, e que nao 
ha outro Deos alem de mim: eu matarei, e 
eu farei viver: eu ferirei, e eu sararei: e 
nao ha quem possa subtrahir cousa alguma 
da minha mao. 

40 Eu levantarei a minha mao ao Ceo, e 
direi: Eu sou o que vivo eternamente. 

41 Se eu affiar como relampago a minha 
espada, e a minha mao se armar para fazer 
justipa: eu me vingarei de meus inimigos, 
e darei o pago aos que me aborrecem. 

42 Eu embriagarei as minhas frechas em 
sangue, e a minha espada devorara carnes: 
as minhas armas serao tintas no sangue dos 
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mortos, e eu tomarei cativos os chefes de 
meus inimigos despojados. 

43 Louvai, 6 Gentes, o seu povo : por¬ 
que elle vingara o sangue dos seus servos, 
elle tomara vinganca dos seus inimigos, e 
sera propicio a terra do seu povo. 

44 Veio pois Moyses, e com Josue filho 
de Nun proferio todas as palavras deste 
Cantico diante do povo. 

45 E acabou todas estas palavras, fallando 
a todo o Israel: 

46 E lhes disse: Applicai vossos cora- 
poes a todas as palavras que eu lioje vos 
testifico : recommendai a vossos filhos que 
guardem, pratiquem, e cumprao tudo o que 
esta escrito nesta Lei: 

47 Porque nao debalde estes preceitos 
vos forao postos, mas sim para que cada 
hum de vos ache nelles a vida; e guardando- 
os, assistais por muito tempo no paiz, que 
ides a possuir, depois que passardes o 
Jordao. 

48 No mesmo dia fallou o Senhor a 
Moyses, e Ihe disse : 

49 Sobe a este monte d’Abarim; isto he, 
das passagens, ao monte Nebo, que he no 
paiz de Moab defronte de Jerico : e contem- 
pla a terra de Canaan, cuja posse darei aos 
filhos d’Israel, e morreras no monte. 

50 Ao qual como tiveres subido, iras 
unir-te a teus povos, assim como Aarao teu 
irmao morreo no monte Ilor, e se foi unir 
aos seus povos: 

51 Porque vos prevaricastes contra mim 
no meio dos filhos d’Israel, nas Aguas da 
contradicpao em Cades do deserto de Sin ; 
e nao me santificastes entre os filhos d’Israel. 

52 Tu veras defronte de ti a terra, que eu 
hei de dar aos filhos de Israel, e nao entra¬ 
nts nella. 

CAPITULO XXXIII. 
Abengoa Moynes as doze Tribus d'Israe/, 

e prediz o que havia de succeder a cada 
huma. 

S-AQUI a benpao, que deo Moyses, 
homern de Deos, aos filhos d’Israel an¬ 

tes da sua morte. 
2 E disse: O Senhor veio de Sinai, e de 

Seir nasceo para nos: elle appareceo do 
monte Faran, e milhares de Santos com 
elle. Na sua direita vinha a Lei de fogo. 

3 Elle amou os povos; todos os Santos 
estao na sua mao ; e os que estao postos a 
seus pes receberao da sua doutrina. 

4 Moyses nos deo huma Lei, para ser a 
heranpa de todos os filhos de Jacob. 

5 Havera hum Rei no que for d’hum eo- 
rapao mui recto, congregados os Principes 
do povo com as Tribus d’lsrael. 

6 Viva Ruben, e nao morra; mas elle 
seja em pequeno numero. 

7 Eis-aqui a benp&o de Juda : Ouve, 
Senhor, a voz de Juda, e introduze-o no 

N 177 



DEUTERONOMIO XXXIV. 

seu povo : as suas maos pelejarao por elle; 
e elle sera o seu protector contra os que o 
atacarem. 

8 Elle disse tambem a Levi: O’Deos, 
a tua perfeipao, e a tua doutrina he para o 
homem, que tu consagraste a ti, que tu pro- 
vaste na tentapao, e que tu julgaste nas 
Aguas da contradicpao. 

9 Os que disserao a seu pai, e a sua mai: 
Eu nao vos conhepo. E a seus irmaos: 
Eu nao sei quem vos sois; e que nao con- 
liecerao seus proprios filhos: estes sao os 
que executarao a tua palavra, e os que guar- 
darao o teu pacto, 

10 E os teus mandamentos, 6 Jacob; e 
a tua Lei, 6 Israel. Estes offerecerao o 
incenso no tempo do teu furor, e porao o 
holocausto sobre o teu Altar. 

11 Abengoa, Senhor, a sua fortaleza, e 
acceita as obras das suas maos. Fere as 
costas dos seus inimigos; e os que o abor- 
recem, nao se levantem. 

12 Disse tambem a Benjamin: O muito 
amado do Senhor habitara nelle confiada- 
mente; morara como em thalamo nupcial 
todo o dia; e descancara entre os seus 
brapos. 

13 Disse tambem a Jose : A terra de 
Josd seja cheia das benpaos do Senhor, dos 
frutos do Ceo, do orvalho, e do abysmo que 
esta debaixo; 

14 Dos frutos produzidos por virtude do 
Sol, e da Lua; 

15 Dos frutos, que crescem sobre os 
montes antigos, e sobre os outeiros eternos; 

16 De todo o grao, e de toda a abundan- 
cia da terra. A benpao daquelle, que ap- 
pareceo na parca, venha sobre a cabepa de 
Josd, sobre o alto da cabepa do Nazareno 
entre seus irmaos. 

17 A sua fermosura he como a do primo- 
genito do touro: os seus cornos sao como 
os do rhinocerote. Com elles levantara ao 
ar todas as gentes ate as extremidades da 
terra. Taes sao as tropas innumeraveis 
d’Efraim, e os milhares de Manasses. 

18 Disse tambem a Zabulon: Alegra-te, 
Zabulon, na tua sahida; e tu, Issachar, nas 
tuas tendas. 

19 Elles chamarao os povos ao monte: 
ahi immolarao victimas de justipa. Elles 
chuparao como leite as riquezas do mar, e 
os thesouros escondidos das areas. 

20 Disse tambem a Gad : Bemdito Gad 
na vastidao da sua partilha: elle como leao 
repousou, e arrebatou o brapo, e a cabepa. 

21 Elle conheceo a sua prerogativa, em 
que o Doutor devia ser posto na sua partilha. 
Elle andou com os Principes do seu povo, 
e observou a respeito d’Israel as Leis do 
Senhor, e as ordens, que lhe tinhao sido 
prescriptas. 

22 Disse depois a Dan: Dan cachorro de 
leao, se extendera largamente desde Basan. 
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23 Disse mais a Nefthali: Nefthali gozara 
em abundancia de todas as cousas; elle 
serfi cheio das benpaos do Senhor, e pos- 
suira o Mar, e o Meiodia. 

24 Disse outrosi a Aser : Bemdito Aser 
entre os filhos; caia em grapa a seus irmaos, 
e banhe em azeite o seu pe. 

25 O seu calpado sera de ferro, e de 
bronze. Os dias da tua velhice sejao como 
os da tua mocidade. 

26 Nao ha outro Deos, como o Deos do 
rectissimo. O teu Protector he aquelle, 
que sobe ao mais alto dos Ceos. Pelo seu 
poder correm as nuvens. 

27 A sua habitapao he la no alto, e ca 
em baixo seus brapos eternos. Elle fara 
fugir da tua presenpa o inimigo, e dira: Se 
reduzido a po. 

28 Israel habitara em plena seguranpa, e 
habitara so. Os olhos de Jacob verao a sua 
terra cheia de pao, e de vinho; e os Ceos 
se escurecerao com orvalho. 

29 Bemaventurado tu, 6 Israel. Quem 
semelhante a ti, 6 povo, que £s salvo em 
o Senhor? Elle he o escudo do teu soc- 
corro, e a espada da tua gloria. Os teus 
inimigos recusarao reconhecer-te; mas tu 
lhes poras o pe no pescopo. 

CAPITULO XXXIV. 
Morte de Mayses. Sua sepultura desconhe- 

cida. Josut lhe succede. Elogio de 
Moyses. 

CUBIO pois Moys6s da campina de Moab 
^ ao monte Nebo, no alto de Fasga, de- 
fronte de Jerico. E o Senhor lhe mostrou 
todo o paiz de Galaad ate Dan, 

2 Todo o Nefthali, toda a terra de Efraim, 
e de Manasses, e todo o paiz de Juda ate o 
mar occidental; 

3 Toda a banda do Meiodia, e toda a 
extensao do campo de Jerico, e a da Cidade 
das palmeiras ate Segor. 

4 E o Senhor lhe disse : Eis-ahi a terra, 
pel a qual jurei a Abrahao, Isaac, e Jacob, 
dizendo-lhes : Eu a darei a vossa posteri- 
dade. Tu a viste com os teus olhos, e nao 
passaras a ella. 

5 E morreo alii Moyses, servo do Senhor, 
na terra de Moab, por mandado do Se¬ 
nhor : 

6 E o sepultou no valle de Moab, de- 
fronte de Fogor: e nenhum homem tem 
sabido ate hoje o lugar, onde elle foi sepul- 
tado. 

7 Tinha Moyses cento e vinte annos, 
quando morreo: nunca a vista se lhe dimi- 
nuio, nem os dentes se lhe abalarao. 

8 Os filhos d’lsrael o chorarao na planicie 
de Moab por trinta dias: e depois finalizou- 
se o do dos que o pranteavao. 

9 Josue porem, filho de Nun, foi cheio 
do espirito de sabedoria; porque Moyses lhe 
tinha imposto as suas maos. E os filhos 
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d’Israel lhe obedecerao, e fizerao o que o 
rtenhor tinha mandado a Moyses. 

10 Nao se levantou mais em Israel Pro- 
feta semelhante a Moysds, a quem o Senlior 
conhecesse face a face: 

11 Nem que tenha feito milagres, e pro- 
digios, como os que o Senhor raandou fazer 

a Moyses no Egypto aos olhos de Farad, 
aos de todos os seus servos, e de todo o seu 
Reino : 

12 Nem que tenha obrado com tanto 
poder, feito obras tao grandes, e tao mara- 
vilhosas, como as que Moyses fez diante de 
todo o Israel. 

JOSUE, 

EM HEBRAICO JEHOSUA. 

♦ 

CAPITULO I. 

Promette Deos a Josue que sera com elle. 
Josue ordena ao povo que se ponha pres- 
tes para passar o Jordao. 

T^EPOIS da morte de Moysds, servo do 
^ Senlior, fallou o Senhor a Josue, filho 
de Nun, ministro de Moyses, e lhe disse: 

2 Moyses, meu servo, he morto: levan- 
ta-te, e passa este Jordao, tu, e todo o 
povo comtigo, para entrares na terra, que 
eu darei aos filhos d’Israel. 

3 Todo o lugar, que pisarem as plantas 
de vossos pes, eu vo-lo entregarei, como 
eu disse a Moysess 

4 Os vossos limites serao des do deserto, 
e des do Libano ate o grande rio Eufrates; 
todo o paiz dos Hetheos ate o mar grande 
para o poente. 

5 Nenhum vos podera resistir todo o 
tempo que viveres: como eu fui com Moy- 
sds, assim serei comtigo: Eu te nao dei- 
xarei, nem desampararei. 

6 Tern animo, e se robusto: porque tu 
has de repartir por sorte a este povo a terra, 
que eu prometti com juramento a seus pais, 
que lhes havia d’entregar. 

7 Tern animo pois, e reveste-te de hum 
grande valor, para observares, e cumprires 
toda a Lei, que meu servo Moyses te dei- 
xou prescripta: nao te arredes della nem 
para a direita, nem para a esquerda, a fim 
de fazeres com acerto tudo o que tens para 
fazer. 

8 O Livro desta Lei traze-o continua- 
jnente na tua boca, e medita nelle de dia, 
e de noite, para observares, e fazeres tudo 
o que nelle esta escrito : entao levaras tu o 
teu caminho direito, e te conduziras por 
elle com intelligencia. 

9 Olha que eu he que te mando, tem 
animo, e se robusto. Nao temas, nem ha- 

jas medo: porque o Senhor teu Deos he 
comtigo, para qualquer parte que fores. 

10 Deo pois Josue este mandado aos 
Principes do povo, e lhes disse : Passat 
pelo meio do arraial, e dai ao povo esla 
ordem, e dizei-lhe: 

11 Provei-vos de mantimentos : porque 
depois do terceiro dia haveis de passar o 
Jordao, e tomar posse da terra, que o Se¬ 
nhor vosso Deos vos ha de dar. 

12 Disse tambem aos da Tribu de Ru¬ 
ben, aos da Tribu de Gad, e a meia Tribu 
de Manasses: 

13 Lembrai-vos do que vos ordenou 
Moyses, servo do Senhor, quando vos 
disse: O Senhor vosso Deos vos poz em 
socego, e vos deo toda esta terra. 

14 Vossas mulheres, filhos, e bestas fica- 
rad na terra, que Moyses vos entregou 
desta banda do Jordao: mas vos, todos os 
que sois valentes, passai armados na frente 
de vossos irmaos, e pelejai por elles, 

15 Ate que o Senhor dd descan^o a vos¬ 
sos irmaos, como vo-lo deo a vos, e pos- 
suao tambem a terra, que o Senhor vosso 
Deos tem de lhes dar: e depois disto volla- 
reis vos para o paiz, que possuis, para o 
habitardes, como hum lugar, que Moyses, 
servo do Senhor, vos assignou da banda 
d’aquem do Jordao contra o nascente. 

16 E elles responderao a Josue, e lhe 
disserao: Faremos tudo o que nos orde- 
naste, e iremos para onde quer que nos 
mandares. 

17 Assim como em tudo obedecemos a 
Moyses, do mesmo modo obedeceremos 
tambem a ti: somente que o Senhor teu 
Deos seja comtigo, como foi com Moyses. 

18 Aquelle, que contradisser as palavras 
da tua boca, e nao obedecer a tudo o que 
tu lhe mandares, morra. Somente que te- 
nhas animo, e obres varonilmente. 
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CAPITULO II. 
Manda Josue dous espias a reconhecer a Ci- 

dade de Jericb. liuhab os salva : elles Ihe 
promettern que a ella se Ihe conservara a 
vida. 

OSUE pois, filho de Nun, enviou secre- 
tamente de Setim dous espias, e lhes 

disse: Ide, e reconhecei bem a terra, e a 
Cidade de Jerico. Partirao elles, e entra¬ 
rao em casa de huma mulher prostituta, por 
norae Rahab, e pousarao nella. 

2 Deo-se noticia ao Rei de Jerico, e foi- 
Ihe dito: Olha, que entrarao aqui de noite 
huns homens dos filhos d’Israel, para reco¬ 
nhecer a terra. 

3 Mandou pois o Rei de Jerico dizer a 
Rahab : Faze sahir esses homens, que vie¬ 
rao a ti, e entrarao em tua casa: porque 
sao huns espias, e vierao reconhecer toda 
a terra. 

4 Mas a mulher tomando os homens, os 
escondeo, e disse: Eu confesso que elles 
vierao a minha casa; mas eu nao sabia 
donde erao: 

5 E quando se fechava a porta, sendo ja 
escuro, sahirao elles ao mesmo tempo, e 
nao sei para onde forao: ide apos elles de 
pressa, e achal-los-heis. 

6 Ella porem tinha feito subir os homens 
ao soalheiro da sua casa, e os tinha coberto 
com huns molhos de linho, que alii tinha. 

7 E os que tinhao sido enviados, os fo¬ 
rao seguindo pelo caminho, que conduz ao 
vao do Jordao: e tan to que elles sahirao, 
se fechou a porta. 

8 Ainda os homens, que estavao escon- 
didos, nao tinhao pegado no sono, quando 
a mulher subio a elles, e lhes disse : 

9 Eu sei que o Senhor vos tern entregado 
a terra: porque o terror do vosso nome se 
apoderou de nos, e todos os habitantes da 
terra cahirao em desfalecimento. 

10 Nos ouvimos, que o Senhor secou as 
aguas do Mar Vermelho, ao entrardes vos 
nelle, quando sahistes do Egypto : e o que 
tinheis feito aos dous Reis dos Amorrheos, 
que estavao da banda d’alem do Jordao, 
Sehon, e Og, os quaes matastes. 

11 E quando isto ouvimos, tivemos me- 
do, e o nosso corapao desmaiou, e nao ficou 
alento em nos a vossa entrada: porque o 
Senhor vosso Deos, esse he o Deos la em 
sima no Ceo, e ca em baixo na terra. 

12 Agora pois jurai-me por este Senhor, 
que usareis com a casa de meu pai da mes- 
ma misericordia, de que eu usei comvosco; 
e que me dareis hum sinal seguro, 

13 De que salvareis a meu pai, e a mi¬ 
nha mai, a meus irmaos, e a minhas irmans, 
e a tudo o que for delles, e livrareis as nos- 
sas almas da morte. 

14 Elles Ihe respond&rao : A nossa vida 
respondera pela vossa, com tanto que tu nao 
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nos fapas traipao: e quando o Senhor nos 
entregar este paiz, usaremos comtigo de 
misericordia, e de verdade. 

15 Ella pois os fez descer por huma cor- 
da des da janella: porque a sua casa estava 
pegada com o muro. 

16 E disse-lhes : Subi para a banda dos 
montes, nao succeda que elles vos encon- 
trem quando voltarem: e deixai-vos la estar 
escondidos tres dias, ate que elles tornem, 
e depois tomareis o vosso caminho. 

17 Elles Ihe responderao : Nos seremos 
innocentes no tocante a este juramento, que 
tu nos fizeste dar: 

18 Se quando nos entrarmos neste paiz, 
estiver por sinal este cordao de escarlata, e 
tu o atares a janella, por onde nos fizeste 
descer; e se no mesmo tempo tiveres re- 
colhido em tua casa a teu pai, e a tua mai, 
a teus irmaos, e a toda a tua parentela : 

19 Se algum sahir da porta de tua casa, 
o seu sangue cahira sobre a sua cabepa, e 
nos ficaremos sem culpa. Mas o sangue 
de todos os que estiverem comtigo em tua 
casa, cahira sobre a nossa cabepa, se algum 
os tocar. 

20 Porem se tu nos quizeres fazer trai¬ 
pao, e publicar isto que te dizemos, ficare¬ 
mos nos desobrigados deste juramento, com 
que tu nos conjuraste. 

21 E ella lhes respondeo: Fapa-se as- 
sim, como vos dissestes. E deixando-os 
partir, pendurou o cordao d’escarlata a sua 
janella. 

22 E elles andando chegarao aos montes, 
e la se deixarao estar tres dias, ate que os 
seus perseguidores tivessem tornado: por¬ 
que estes tendo-os buscado por todo o ca¬ 
minho, nao os acharao. 

23 E depois que elles entrarao na Cida¬ 
de, os espias tendo descido do monte, de- 
rao volta; e passado o Jordao, chegarao a 
Josue, filho de Nun, e Ihe contarao tudo o 
que lhes havia acontecido, 

24 E Ihe disserao: O Senhor entregou 
todo este paiz nas nossas maos, e todos os 
seus habitantes estao constemados de 
medo. 

CAPITULO III: 
Passao os Israelitas o Jordao. 

OSUE pois tendo-se levantado de noite, 
descampou o exercito; e sahindo de 

Setim elle, e todos os filhos d’lsrael, che¬ 
garao ao Jordao, onde se detiverao tres 
dias. 

2 E passados estes, atravessarao os pre- 
goeiros pelo meio do arraial, 

3 E comeparao a dizer em alta voz: 
Logo que vos virdes a Area do concerto do 
Senhor vosso Deos, e os Sacerdotes da li- 
nhagem de Levi levando-a, levantai-vos vos 
tambem, e ide em seu seguimento : 

4 E haja entre vos, e a Area o espaco de 
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dous mil covados; a fim de a poderdes 
ver de longe, e conhecer o caminho, por 
•onde deveis ir, porque nunca antes por elle 
andastes : e vede nao vos chegueis perto da 
Area. 

5 E Josue disse aopovo : Santificai-vos; 
porque a manha fara o Senhor maravilhas 

■entre vos. 
6 E disse aos Sacerdotes : Tomai a Area 

do concerto, e caminhai adiante do povo. 
Os quaes, executando a ordem dada, to- 
marao a Area, e caminharao adiante 
delies. 

7 E o Senhor disse a Josud : Hoje co- 
mecarei eu a exaltar-te diante de todo o 
Israel; para que elles saibao que eu sou 
eomtigo, hem como fui com Moyses. 

8 Manda pois aos Sacerdotes, que levao 
a Area do concerto, e dize-lhes: Tanto que 
tiverdes entrado era parte da agua do Jor¬ 
dao, parai ahi. 

9 E disse Josue aos filhos d’Israel: Che- 
gai-vos ca, e ouvi a palavra do Senhor 
vosso Deos. 

10 E accrescentou: Nisto conhecereis 
vos que o Senhor, o Deos vivo, esta no meio 
de vos, e que elle destruira a vossos olhos 
■os Cananeos, os Hetheos, os Heveos, os 
Fereseos, os Gergeseos, os Jebuseos, e os 
Amorrheos. 

11 O caso he, que a Area do concerto 
do Senhor de toda a terra, ira adiante de 
vos atravessando o Jordao. 

12 Tende promptos doze homen-s das 
Tribus d’Israel, cada hum de sua Tribu. 

13 E logo que os Sacerdotes, que levao 
a Area do Senhor Deos de toda a terra, ti- 
verem mettido as plantas de seus pes nas 
aguas do Jordao, as aguas debaixo seguirao 
a sua corrente, e mingoarao: e as que vem 
de sima pararao feitas num corpo. 

14 Sahio pois o povo das suas tendas 
para passar o Jordao; e os Sacerdotes, que 
levavao a Area do concerto, caminhavao 
adiante delle. 

15 E tanto que os Sacerdotes entrarao 
no Jordao, e a agua lhes comepou a mo- 
Ihar os p6s; (era isto em tempo da ceifa, 
quando o Jordao inundava as suas mar- 
gens) 

16 As aguas, que vinhao de sima, para¬ 
rao num mesmo lugar; e levantando-se a 
maneira d’hum monte, se descobriao assim 
de longe des da Cidade, que se chama 
Adorn, ate o lugar de Sarthan: as debaixo 
porem continuarao a correr para o mar do 
deserto, que agora se chama o Mar Morto, 
ate que faltarao de todo. 

17 Entretanto o povo caminhava com a 
cara em Jerico: e os Sacerdotes, que leva¬ 
vao a Area do concerto do Senhor, se con- 
servavao quedos, e prestes sobre a terra 
seca no meio do Jordao; e todo o povo 
passava ao trav^s do rio a pe enxuto. 

CAPITULO IV. 
Monumentos, que Josue pox, depots da pas- 

sagem do Jordao. 

EPOIS que elles passarao, disse o Se¬ 
nhor a Josue : 

2 Escolhe doze homens, hum de cada 
Tribu: 

3 E manda-lhes que tomem do meio da 
madre do Jordao, onde os pes dos Sacer¬ 
dotes estiverao parados, doze pedras du- 
rissimas, as quaes vos poreis no lugar do 
acampamento, em que esta noite haveis de 
plantar as tendas. 

4 Chamou pois Josud os doze homens, 
que tinha escolhido d’entre os filhos d’Israel, 
hum de cada Tribu, 

5 E lhes disse : Ide diante da Area do 
Senhor vosso Deos ao meio do Jordao; e 
trazei de la cada hum sua pedra sobre 
vossos hombros, segundo o numero dos 
filhos d’Israel, 

6 Para que seja sinal entre vos : e quan¬ 
do a manha vos perguntarem vossos filhos, 
dizendo : Que significao estas pedras ? 

7 Vos lhes respondereis : As aguas do 
Jordao desappareefirao diante da Area do 
concerto do Senhor, quando o passava: e 
por isso se pozerao estas pedras, para ser- 
virem aos filhos d’Israel d’hum eterno mo- 
numento. 

8 Fizerao pois os filhos d’Israel como 
Josue lhes tinha ordenado, levando do meio 
da madre do Jordao doze pedras, segundo 
o numero dos filhos de Israel, como o Se¬ 
nhor lho tinha mandado, ate o lugar onde 
se acamparao, e as collocarao alii. 

9 Poz tambem Josue outras doze pedras 
no meio da madre do Jordao, onde pararao 
os Sacerdotes, que levavao a Area do 
concerto: e alii se conservao ate o dia 
d’hoje. 

10 Ora os Sacerdotes, que levavao a 
Area, conservavao-se parados no meio do 
Jordao, ate se cumprir tudo o que o Senhor 
tinha mandado a Josue que dissesse ao po¬ 
vo, e que Moyses Ihe tinha dito : e o povo 
se deo pressa, e acabou de passar. 

11 E logo que passarao todos, passou 
tambem a Area do Senhor, e os Sacerdotes 
hiao adiante do povo. 

12 Os filhos de Ruben, e de Gad, e a 
meia Tribu de Manasses, liiao tambem em 
armas adiante dos filhos d’Israel, conforme 
lhes tinha ordenado Moyses : 

13 E erao quarenta mil combatentes, os 
que marchavao debaixo das suas bandeiras 
em diversos corpos, atravessando as pla- 
nicies, e campinas da Cidade de Jerico. 

14 Naquelle dia engrandeceo o Senhor a 
Josue diante de todo o Israel, para elles o 
reverenciarem, como tinhao reverenciado a 
Moyses, quando vivia. 

15 E o Senhor Ihe disse : 
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16 Manda aos Sacerdotes, que levao 
Area do concerto, que saiao do Jordao. 

17 Elle lho mandou, dizendo: Sahi do 
Jordao. 

18 E tendo sahido, levando a Area do 
concerto do Senhor, logo que comejarao a 
pisar a terra secca, tornarao as aguas a sua 
madre, e correrao corao costumavao antes. 

19 O povo porem sahio do Jordao no 
dia dez do primeiro mez, e elles se acam- 
parao em Galgala, pela banda oriental da 
Cidade de Jerico. 

20 Collocou tambem Josud em Galgala 
as doze pedras, que tinhao tornado do fun 
do do Jordao, 

21 E disse aos filhos d’Israel: Quando 
vossos filhos a manha perguntarem a seus 
pais, e lhes disserem: Que querem dizer 
estas pedras ? 

22 Vos os ensinareis, e lhes direis: Israel 
passou a pe enxuto este Jordao, 

23 Tendo o Senhor vosso Deos secado 
as suas aguas a vossa vista, ate que passas- 
seis: 

24 Como elle o tinha feito antes no 
Mar Vermelho, cujas aguas seccou, ate que 
passassemos: 

25 Para que todos os povos da terra 
conhef ao, que a mao do Senhor he podero- 
sissima; e vos em todo o tempo temais o 
Senhor vosso Deos. 

CAPITULO V. 
Os Israelitas recebem a circurncisdo, e cele- 

brao a Pascoa. Cessa o manna. Hum 
Anjo apparece a Josue. 

TV/TAS todos os Reis dos Amorrheos, que 
-LV-L habitavao na outra banda do Jordao 
ao Occidente; todos os Reis de Canaan, 
que possuiao os lugares vizinhos ao mar 
grande; quando ouvirao que o Senhor ti¬ 
nha seccado as aguas do Jordao a vista 
dos filhos d’Israel, ate que passassem; 
enfraqueceo-se-lhes o corajao, e nao ficou 
nelles alento, temehdo a entrada dos filhos 
d’lsrael. 

2 Naquelle tempo disse o Senhor a Jo¬ 
sue : Faze huns canivetes de pedra, e cir- 
cumcida segunda vez aos filhos de Israel. 

3 Fez Josue o que o Senhor lhe manda- 
ra, e circumcidou os filhos d’lsrael no ou- 
teiro dos prepucios. 

4 E eis-aqui a causa desta segunda cir- 
cumcisao : Todos os machos d’entre o povo, 
que tinhao sahido do Egypto em idade de 
tomar arm as, tinhao fallecido no deserto 
nos larguissimos rodeios do caminho; 

5 E estes todos tinhao sido circumcida- 
dos : porem o povo, que nasceo no deserto, 

6 Durante os quarenta annos de marcha 
por aquella vastissima solidao, estava por 
circumcidar; ate que morrerao aquelles, 
que nao tinhao ouvido a voz do Senhor, e 
aos quaes elle antes tinha jurado, que lhes 
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nao mostraria a terra, donde manava leite, 
e mel. 

7 Os filhos destes succederao no lugar 
de seus pais, e forao circumcidados por Jo- 
sud: porque estavao com o seu prepucio, 
como tinhao nascido, e ninguem os tinha 
circumcidado no caminho. 

8 Depois logo que todos forao circumci¬ 
dados, ficarao no mesmo lugar do acampa- 
mento ate que sararao. 

9 Entao disse o Senhor a Josue: Hoje 
tirei eu de sima de vos o opprobrio do 
Egypto. E ficou aquelle lugar chamando- 
se Galgala ate o dia presente. 

10 E permanecerao os filhos d’lsrael em 
Galgala, e fizerao a Pascoa no dia qua- 
torze do mez pela tarde, na planicie de 
Jerico : 

11 E ao outro dia comerao dos frutos 
da terra, paes asmos, e farinha de cevada 
torrada do mesmo anno. 

12 E depois que elles comerao dos frutos 
da terra, cessou o manna; e os filhos d’Is¬ 
rael nao usarao mais deste mantimento, mas 
comerao dos frutos, que a terra de Canaan 
tinha dado aquelle anno. 

13 E estando Josue no campo da Cidade 
de Jerico, levantou os olhos; e como visse 
hum homem posto em pe diante delle, que 
tinha huma espada nua, foi ter com elle, e 
disse-lhe : Tu es dos nossos, ou dos inimi- 
gos? 

14 O qual lhe ’respondeo: Nao, mas 
sou o Principe do exercito do Senhor, e 
agora venho. 

15 Josue se lanfou com o rosto em terra, 
e adorando-o, disse: Que diz meu Senhor 
ao seu servo ? 

16 Tira, lhe disse elle, o calf ado de teus 
pes ; porque o lugar, em que estas, he hum 
lugar santo : e Josue fez o que se lhe man- 
dara. 

CAPITULO VI. 
Cerco, e iomada de Jerico. Ra/iab associada 

ao povo de Deos. Imprecates contra 
aquelle, que reedificur Jerico. 

TERICO porem estava fechada, e bem 
fortificada, pelo temor que nella havia 

dos filhos d’lsrael; e nenhum ousava sahir, 
nem entrar. 

2 Entao disse o Senhor a Josud: Eis-ahi 
puz eu na tua mao a Jerico, ao seu Rei, e a 
todos os seus valentes homens. 

3 Dai volta a Cidade, todos os que sois 
gente de guerra, huma vez no dia : e fareis 
o mesmo seis dias. 

4 Mas no dia setimo os Sacerdotes to- 
mem as sete trombetas, de que se usa no 
anno do Jubileo, e marchem adiante da 
Area do concerto; e rodeareis sete veies a 
Cidade, e os Sacerdotes tocarao as trom¬ 
betas. 

5 E quando as trombetas fizerem hum 
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sonido mais largo, e penetrante, e este vos 
ferir os ouvidos, todo o povo a huma voz 
dara hum grande grito, e entao cahirao os 
muros da Cidade ate os fundamentos; e 
cada hum entrara por aquelle lugar, que lhe 
hear defronte. 

6 Chamou pois Josue, filho de Nun, os 
Sacerdotes, e lhes disse: Tomai a Area do 
concerto, e outros tantos Sacerdotes tomem 
as sete trombetas do Jubileo, e marchem 
adiante da Area do Senhor. 

7 Disse tambem ao povo : Ide, e dai 
volta a Cidade, marchando com as armas 
na mao adiante da Area do Senhor. 

8 Tanto que Josue acabou de dizer estas 
palavras, comefarao os sete Sacerdotes a 
tocar as sete trombetas adiante da Area do 
concerto do Senhor. 

9 Todo o exercito armado marchava 
adiante; o resto do vulgo hia atras da 
Area; e por todas as partes retinia o sonido 
das trombetas. 

10 Josue porem tinha dado esta ordem 
ao povo : Vos nao levantareis grita alguma, 
nem se ouvira a vossa voz, nem sahira da 
vossa boca huma so palavra, menos que nao 
chegue o dia, em que eu vos diga: (^ritai, 
e dai vozes. 

11 Deo pois a Area do Senhor volta a 
Cidade huma vez no dia; e tendo tornado 
para o arraial, ficou alii. 

12 E levantando-se Josue antes de ama- 
nhecer, tomarao os Sacerdotes a Area do 
Senhor, 

13 E sete delies tomarao as sete trom¬ 
betas, que servem no anno do Jubileo, e 
marchavao adiante da Area do Senhor, an- 
dando, e tocando as trombetas; e o povo 
armado marchava adiante delies; o resto 
da gente por£m seguia a Area, e resonavao 
as trombetas. 

14 E tendo dado volta a Cidade huma 
vez no segundo dia, tomarao para o arraial. 
Assim fizerao seis dias. 

15 Mas ao dia setimo, tendo-se elles 
levantado de madrugada, derao volta a 
Cidade sete vezes, como se lhes tinha or- 
denado. 

16 E quando os Sacerdotes tocavao as 
trombetas a setima volta, disse Josue a 
todo o Israel: Gritai; porque o Senhor vos 
entregou a Cidade. 

17 E esta Cidade, e tudo o que ha nella 
seja anathema ao Senhor. So a prostituta 
Rahab fique com vida com todos os que 
estao em sua casa: porque occultou os 
messageiros, que enviamos. 

18 Vos porem guardai-vos de tocar al¬ 
guma destas cousas, contra a ordem que se 
vos ha dado, e de que sejais reos de preva- 
rica^ao, e tragais sobre todo o campo d’ls- 
rael a turba^ao, e o peccado. 

19 Mas tudo o que se achar d’ouro, e 
de prata, e de vasos de bronze, e de ferro, 

seja consagrado ao Senhor, e depositado 
nos seus thesouros. 

20 Levantando pois todo o povo a grita, 
e soando as trombetas, tanto que a voz, e o 
sonido chegou aos ouvidos da multidao, 
cahirao no mesmo ponto os muros : e cada 
hum subio pelo lugar, que lhe ficava de¬ 
fronte, e tomarao a Cidade, 

21 E matarao a todos os que nella en- 
contrarao, des dos homens at6 as mulheres, 
e des das crianpas ate os velhos. Passa- 
rao tambem ao fio da espada bois, ovelhas, 
e jumentos. 

22 Entao disse Josue aos dous homens, 
que tinhao sido enviados a reconhecer a 
terra : Entrai em casa da mulher prostituta, 
e fazei-a sahir com tudo o que lhe pertence, 
como vos lho promettestes com juramento. 

23 Tendo entrado na casa os dous mance- 
bos, tirarao para fora a Rahab, e a seus pais, 
e tambem a seus irmaos, e a toda a paren- 
tela, e a todos os moveis, e fizerao-nos hear 
fora do campo d’lsrael. 

24 Depois disto queimarao a Cidade, e 
tudo o que se achou nella; k excepcao do 
ouro, e da prata, dos vasos de bronze, e de 
ferro, os quaes elles consagrarao para o the- 
souro do Senhor. 

25 Mas a Rahab prostituta, e a casa de 
seu pai, com tudo o que ella tinha, salvou 
Josue a vida, e ficarao habitando no meio 
d’lsrael ate o dia d’hoje : porque ella occul- 
tara os messageiros, que elle tinha enviado 
a reconhecer a Jerico. Entao proferio Josue 
esta imprecacao, dizendo : 

26 Maldito seja diante do Senhor o ho- 
mem, que levantar, e reedificar a Cidade 
de Jerico: morra-lhe o seu primogenito, 
quando elle lhe lanpar os fundamentos; e 
perca o ultimo de seus filhos, quando lhe 
pozer as portas. 

27 Foi pois o Senhor com Josue, e o seu 
nome se fez celebre por toda a terra. 

CAPITULO VII. 
Atacao os Israelitas a Cidade d'Hai: sdo 

rechagados com perda. Crime d'Achan 
descuberto, e punido. 

jV/TAS os filhos d’lsrael violarao o manda- 
mento, e tomarao para si alguma 

parte do anathema. Porque Achan, filho 
de Charmi, filho de Zabdi, filho de Zare 
da Tribu de Juda, tirou o que quer que foi 
do anathema: e o Senhor se irou contra os 
filhos d’lsrael. 

2 Ao mesmo tempo mandou Josue de 
Jerico alguns homens contra Hai, que he 
ao pe de Bethaven, ao Nascente da Cidade 
de Bethel, e lhes disse : Ide, e reconhecei o 
paiz. Elles, cumprindo o que se lhes orde- 
nara, reconhecerao a Cidade d’Hai. 

3 E tendo voltado, lhe disserao: Nao 
suba todo o povo, mas vao so dous, ou tres 
mil homens a destruir esta Cidade. Para 
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que se ha de fatigar todo o povo, mandan- 
do-o ir contra tao poucos inimigos ? 

4 Subirao pois tres mil combatentes con¬ 
tra Hai. Os quaes, voltando logo as costas, 

5 Forao acutilados pelos da Cidade d’Hai, 
e cahirao mortos trinta e seis delles : os ini¬ 
migos os forao perseguindo des da porta ate 
Sabarim, e morrdrao, fugindo pela encosta 
abaixo : entao tomou medo o corapao do 
povo, e se derreteo como agua. 

6 Josue porem rasgou os seus vestidos, e 
se lanpou com o rosto em terra diante da 
Area do Senhor com todos os anciaos d’Is¬ 
rael ate a tarde: e pozerao cinza sobre as 
suas cabecas. 

7 E Josud disse: Ah, Senhor Deos! 
porque quizeste tu que este povo passasse o 
rio Jordao, para nos entregares nas maos dos 
Amorrheos, e para nos perderes? Oxala 
que nos tivessemos ficado da outra banda do 
Jordao, como tinhamos comefado a fazer. 

8 Que direi eu, Senhor Deos meu, vendo 
que Israel da costas aos seus inimigos ? 

9 Os Cananeos, e todos os habitantes do 
paiz o ouvirao dizer; e unindo-se todos nos 
cercarao, e apagarao o nosso nome da terra: 
e que faras tu ao teu grande Nome ? 

10 E o Senhor disse a Josue: Levanta- 
te : porque jazes tu estendido por terra ? 

11 Israel peccou, e violou o meu pacto; 
pois elles tomarao do anathema, e furtarao, 
e mentirao, e esconderao-no entre os seus 
moveis. 

12 Israel nao poderh ter-se diante de 
seus inimigos, antes fugira a sua vista, por¬ 
que se manchou com o anathema: eu nao 
serei mais comvosco, em quanto vos nao 
tiverdes dado cabo daquelle, que esta reo 
desta maldade. 

13 Levanta-te, santifica o povo, e dize- 
lhes : Estai santificados para a manha: por¬ 
que eis-aqui o que diz o Senhor Deos d’ls- 
rael: O anathema esta no meio de ti, 6 
Israel: tu nao poderas estar diante de teus 
inimigos, ate nao ser exterminado do meio 
de ti, o que se acha manchado deste crime. 

14 Assim que, a manha presentar-vos-heis 
cada hum na vossa Tribu : e a Tribu sobre 
que cahir a sorte, se presentara pelas suas 
familias, e cada familia por suas casas, e 
toda a casa pelas pessoas. 

15 E qualquer que for achado culpado 
desta maldade, sera queimado com todas as 
suas cousas: porque violou o pacto do 
Senhor, e commetteo huma cousa detestavel 
em Israel. 

16 Josud pois levantando-se pela manha, 
fez ajuntar a Israel pelas suas Tribus, e 
cahio a sorte sobre a Tribu de Juda. 

17 E presentada esta pelas suas familias, 
cahio a sorte sobre a familia de Zare. E 
presentando tambem a esta pelas suas casas, 
cahio sobre Zabdi: 

18 E tomando os varoes desta casa hum 
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a hum, cahio sobre Achan, filho de Charm/, 
filho de Zabdi, filho de Zare da Tribu de 
Juda. 

19 E Josud disse a Achan : Meu filho, dfi 
gloria ao Senhor Deos de Israel: confessa- 
me, e declara-me o que fizeste, sem occul- 
tares nada. 

20 Respondeo Achan a Josud, e disse- 
lhe : He verdade que eu pequei contra o 
Senhor Deos d’lsrael: e fiz assim e assim. 

21 Porque tendo visto entre os despojos 
huma capa d’escarlata muito boa, e duzentos 
siclos de prata, e huma regra d’ouro de sin- 
coenta siclos, forao-se-me os olhos apos estas 
cousas: e tomando-as, as escondi na terra 
no meio da minha tenda, e o dinheiro co- 
bri-o numa cova com terra. 

22 Mandou pois Josud ministros, que 
correndo a tenda d’Achan, acharao tudo 
escondido no mesmo lugar, e o dinheiro 
juntamente. 

23 E tirando-o da tenda, o levarao a 
Josue, e a todos os filhos de Israel, e o lan- 
farao diante do Senhor. 

24 Entao Josue (e todo o Israel com elle) 
pegando em Achan, filho de Zare, na prata, 
na capa, e na regra d’ouro, e em seus filhos 
e filhas, nos seus bois, jumentos, e ovelhas, 
e na mesma tenda com tudo quanto tinha, os 
levarao ao Valle d’Achor: 

25 Onde Josue lhe disse: Pois que tu 
nos turbaste, o Senhor te turbe neste dia. E 
todo o Israel apedrejou a Achan: e tudo o 
que lhe pertencia foi consumido no fogo. 

26 E lancarao sobrelle hum grande mon- 
tao de pedras, que ajuntarao, o qual dura 
atd o dia d’hoje. E com isto se apartou 
delles o furor do Senhor. E ate hoje se 
chama aquelle lugar o Valle d’Achor. 

CAPITULO VIII. 
Tomada da Cidade de Hai. Bengdos, e mal- 

di$6es pronunciadas sobre os monies Hebal, 
e Garazirn. 

NTAO disse o Senhor a Josud: Nao 
temas, nem te assustes: toma comligo 

toda a gente d’armas, e sobe a Cidade de 
Hai. Eis-ahi te entreguei eu na tua mao o 
seu Rei, o povo, a Cidade, e todo o paiz. 

2 E faras a Cidade de Hai, e ao seu Rei, 
como fizeste a Jerico, e ao seu Rei; mas a 
presa, e toda a bestiagem, repartil-la-heis 
entre vos: poe huma emboscada a Cidade 
por detras della. 

3 Lavantou-se pois Josud, e com elle toda 
a gente de guerra, para marcharem contra 
Hai: e enviou de noite trinta mil homens 
escolhidos dos mais valentes, 

4 E lhes mandou, dizendo: Disponde 
huma emboscada por detras da Cidade: 
nao vos alongueis muito; e estareis aper- 
cebidos todos. 

5 Mas eu, e toda a gente que esta comigo, 
marcharemos pela parte opposta contra a 
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Cidade. E quando elles sahirem contra! 
nos, fugiremos, e lhes daremos costas, como 
primeiro fizemos; 

6 Ate que seguindo-nos se tenhao posto 
longe da Cidade : porque hao de cuidar, 
que nos fugimos como a primeira vez. 

7 E ao tempo que nos vamos fugindo, e 
elles seguindo-nos, sahireis vos da emboscada, 
e destruireis a Cidade: e o Senhor vosso 
Deos vo-la entregara nas maos. 

8 E depois que a tiverdes tornado, ponde- 
lhe fogo, e fareis tudo assim, como _eu o 
tenho mandado. 

9 Tendo-os Josue despedido, forao elles 
para o lugar da emboscada, e se pozerao 
entre Bethel, e Hai, ao Poente da Cidade 
de Hai: porem Josue ficou aquella noite no 
meio do povo. 

10 E levantando-se de madrugada, fez 
revista da gente que o acompanhava, e mar- 
chou com os anciaos na frente do exercito, 
sostido d’hum corpo de bons soldados. 

11 E tendo chegado, e subido fronteiros 
a Cidade, fizerao alto no lado setentrional 
da Cidade, entre a qual e elles mediava hum 
valle. 

12 Mas Josue tinha escolhido sinco mil 
homens, e os tinha posto de emboscada 
entre Bethel, e Hai, ao Poente da mesma 
Cidade: 

13 E todo o mais resto do exercito mar- 
chava em batalha para o Setentriao, de sorte, 
que os ultimos daquella multidao alcan- 
pavao ate o Poente da Cidade. Marchou 
pois Josue aquella noite, e ficou no meio do 
valle. 

14 O que tendo visto o Rei de Hai, sahio 
a grao pressa logo ao amanhecer com todo o 
exercito, que havia na Cidade, e encaminhou 
as suas tropas para a banda do deserto, nao 
sabendo que lhe ficava atras huma embos¬ 
cada. 

15 Josue porem, e todo Israel se forao 
retirando, fingindo que tinhao medo, e que 
fugiao pelo caminho do deserto. 

16 E os de Hai levantando huma grande 
grita, e animando-se mutuamente huns aos 
outros, os forao perseguindo. E quando ja 
estavao longe da Cidade, 

17 Sem que houvesse hum so em Hai, e 
em Bethel, que nao sahisse em alcance d’Is¬ 
rael (deixando as suas Cidades abertas, donde 
tinhao sahido de tropel) 

18 Disse o Senhor a Josue: Levanta 
contra a Cidade de Hai o escudo, que tens 
na mao, porque eu ta entregarei. 

19 E tendo elle levantado o seu escudo 
contra a Cidade, no mesmo ponto sahirao os 
que estavao escondidos na emboscada; e 
encaminhando-se a Cidade, a tomarao, e 
queimarao. 

20 Os da Cidade porem, que perseguiao 
a Josud, como quer que olhando para tras 
vissem o fvimo da Cidade, que subia atd o 

Ceo, nao poddrao ja fugir nem para ca, 
nem para la: principalmente quando os que 
davao mostra de fugir, e caminhavao para 
o deserto atacarao com maior esforpo aos 
que os tinhao perseguido. 

21 E vendo Josue, e todo Israel, que 
a Cidade estava tomada, e que della he que 
subia o fumo, voltando-se contra os de Hai, 
os passou a cutelo. 

22 Porque os que tinhao tornado, e quei- 
mado a Cidade, tendo sahido della para se 
unir com os seus, comeparao a dar nos ini- 
migos, que tinhao no meio. E como fossem 
feridos por huma, e outra parte, de mo do 
que nem se quer hum se salvou de hum tao 
grande numero, 

23 Tomarao tambem vivo o Rei da 
Cidade de Hai, e o presentarao a Josue. 

24 Mortos pois todos aquelles, que per¬ 
seguiao a Israel, quando fugia para o de¬ 
serto, e feito no mesmo lugar hum destropo, 
voltarao os filhos d’lsrael, e destruirao a 
Cidade. 

25 Os que morrerao neste dia homens, e 
mulheres, forao doze mil, todos da Cidade 
de Hai. 

26 E Josud nao retirou a mao que tinha 
levantado, tendo o escudo, ate que forao 
mortos todos os habitadores de Hai. 

27 Mas a bestiagem, e o despojo da 
Cidade, o repartirao entre si os filhos 
d’Israel, como o Senhor tinha mandado a 
Josue. 

28 O qual acabou de queimar o que 
restava da Cidade, e fez della hum tumulo 
sempiterno. 

29 Fez tambem suspender de hum patibulo 
o Rei de Hai ate a tarde, e ao por do Sol. E 
entao mandou Josue, que descessem o seu 
cadaver da cruz; e elles o lanparao na en- 
trada da Cidade, e pozerao sobrelle hum 
grande montao de pedras, que alii permanece 
ate o presente dia. 

30 Entao edificou Josud hum Altar ao 
Senhor Deos d’lsrael sobre o monte Hebal, 

31 Conforme o que Moysds, servo do 
Senhor, tinha ordenad o aos filhos d’lsrael, e 
esta escrito no Livro da Lei de Moysds. 
Mas o Altar era de pedras por polir, e nao 
tocadas de ferro: e offereceo sobrelle holo- 
caustos ao Senhor, e immolou victimas pa- 
cificas. 

32 Escreveo tambem Josud sobre humas 
pedras o Deuteronomio da Lei de Moyses, 
que este tinha explicado diante dos filhos 
d’lsrael. 

33 Todo o povo, e os Anciaos, os Capi¬ 
tals, e os Juizes estavao em pd a hum e 
outro lado da Area, diante dos Sacerdotes, 
que levavao a Area do concerto do Senhor,. 
como os estrangeiros, assim os naturaes: 
ametade delies ao pd do monte Garizim, e a 
outra ametade ao pd do monte Hebal, como 
o tinha mandado Moyses servo do Senhor.. 
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E primeiramente abenjoou Josue o povo 
d’Israel. 

34 Depois leo todas as palavras da ben- 
cao, e da maldipao, e tudo o que estava 
escrito no Livro da Lei. 

35 Nao oinittio nada de quantas cousas 
Moyses tinha mandado; senao que tudo 
repetio diante de toda a multidao d’Israel, 
as mulheres, e aos meninos, e aos estran- 
geiros, que moravao entrelles. 

CAPITULO IX. 
Os Gabaonitas surprendem a Josue, e aos 

Anciaos do povo com huma mentira. Faz-se 
allianga com elles. Maspouco depois conhe- 
cido o seu embuste, sdo os Gabaonitas con- 
demnados a cortar lenha, e a trazer agua a 
Casa do Senlior. 

ANTO que estas cousas soarao, todos os 
Reis daquem do Jordao, que moravao 

nos montes, e nas planicies, na marinha, e 
nas praias do mar grande, e tambem os que 
moravao ao pe do Libano; o Hetheo, o 
Amorrheo, o Cananeo, o Fereseo, o Heveo, e 
o Jebuseo, 

2 Fizerao liga entre si, para combater 
contra Josue, e contra Israel de commum 
acordo, e com hum mesmo designio. 

3 Porem os habitantes de Gabaon, tendo 
ouvido tudo o que Josue havia feito a Jerico, 
e a Hai: 

4 E usando de astucia, tomarao comsigo 
viveres, carregando sobre os seus jumentos 
buns costaes velhos, e huns odres de vinho 
rotos e recosidos. 

5 Os sapatos erao da mesma sorte muito 
velhos, e em sinal de muito uso, cheios de 
tombas. Elles vestidos de trapos : e os paes 
que traziao para o caminho, duros, e feitos 
em pedapos. 

6 Neste estado vierao estes homens pre- 
sentar-se a Josue, que entao assistia no 
acampamento de Galgala, e lhe disserao a 
elle, e juntamente a todo o Israel: Nos 
viemos d’huma terra distante, com o desejo 
de fazer pazes comvosco. E os fillios d’Is¬ 
rael llies responderao : 

7 Nao sejais vos talvez moradores da 
terra, que nos he devida por sorte : no qual 
caso nao podemos nos fazer allianf a com¬ 
vosco. 

8 Mas elles disserao a Josu£: Nos aqui 
estamos para sermos teus servos. Quem sois 
vos, lhes perguntou Josue, e donde viestes? 

9 Elles responderao : Os teus servos vie¬ 
rao d’huma terra mui distante em nome do 
Senhor teu Deos. Porque chegou aos nossos 
ouvidos a fama do seu poder, e estamos bem 
informados de todas as cousas, que elle 
obrou no Egypto; 

10 E de que maneira tratou os dous Reis 
dos Amorrheos, que estavao no Alemjordao, 
Sehon Rei d’Hesebon, e Og Rei de Basan, 
que estava em Astaroth. 
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11 E os Anciaos, e todos os habitantes da 
nossa terra nos disserao: Tomai, e levai 
comvosco mantimentos para huma tao larga 
jornada, e ide presentar-vos a essa gente, e 
dizei-lhes: Nos somos vossos servos, fazei 
allianpa comnosco. 

12 Eis-aqui os paes, que tomamos quentes 
de nossas casas, para virmos ter comvosco, 
que estao agora todos seccos, e desfeitos, por 
demasiadamente antigos. 

13 Estes odres erao todos novos, quando 
nos os'enchemos de vinho, e agora estao to¬ 
dos rotos : os habitos que nos cobrem, e os 
sapatos que trazemos nos pes, se fafarao to¬ 
dos com hum tao longo caminho, e quasi 
estao acabados. 

14 A’vista destas asseverates tomarao os 
Israelitas dos viveres, e nao consultarao o 
Oraculo do Senhor. 

15 E Josue os tratou como amigos; e 
fazendo allianpa com elles, lhes deo palavra 
de lhes salvar a vida: o que tambem os 
Principes do povo lhes jurarao. 

16 Mas tres dias depois de se ter feito a 
allianpa, ouvirao que elles habitavao perto, 
e que haviao de viver entrelles. 

17 E os filhos d’Israel, tendo abalado do 
campo, vierao tres dias depois as Cidades 
delies, cujos nomes sao estes: Gabaon, 
Cafira, Beroth, e Cariathiarim. 

18 Nao os matarao todavia, por causa do 
juramento, que os Principes do povo lhes 
tinhao dado em nome do Senhor Deos d’Is¬ 
rael. Pelo que todo o povo murmurou 
contra os Principes. 

19 Os quaes lhe responderao : Nos demos- 
lhes juramento em nome do Senhor Deos 
d’Israel: e por isso nao os podemos tocar 
nas suas pessoas. 

20 Mas eis-aqui como nos havemos de 
haver com elles : Fiquem embora salvos 
com vida, para que nao succeda levantar-se 
contra nos a ira do Senhor, se faltarmos ao 
juramento: 

21 Mas vivao de modo, que cortem a 
lenha, e tragao a agua, que todo o povo 
houver mister. Estando elles dizendo isto, 

22 Chamou Josue os Gabaonitas, e lhes 
disse : Porque quizestes vos surprender-nos 
com a vossa mentira, dizendo: Nos habi- 
tamos muito longe de vos, quando vos pelo 
contrario viveis no meio de nos ? 

23 Por isso pois estareis debaixo de mal- 
di^ao, e nao faltara da vossa linhagem quem 
corte lenha, e traga agua para a casa de meu 
Deos. 

24 Elles lhe responderao: A nos teus 
servos veio-nos a noticia, que o Senhor teu 
Deos tinha promettido a Moyses seu servo, 
que vos havia de dar todo este paiz, e extin- 
guir todos os seus habitantes. Tivemos pois 
muito medo; e obrigados do terror, que vos 
nos mettieis, tomamos este expediente para 
segurarmos as nossas vidas. 
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25 Mas agora estamos nas tuns maos: 
faze de nos o que julgares que he bom, e 
justo. 

26 Fez pois Josue o que tinha dito, e 
livrou-os das maos dos filhos de Israel, nao 
permittindo que os matassem. 

27 E determinou naquelle dia, que fossem 
empregados no servifo de todo o povo, e 
do Altar do Senhor, cortando lenha, e tra- 
zendo agua ao lugar, que o Senhor esco- 
lhesse, como ate o presente fazem. 

CAPITULO X. 
Gabaon sitiada: Josue. marcha em seu so- 

corro: faz parar o Sol: mata os Reis 
vencidos: toma muitas Cidades. 

A DONISEDEC, Rei de Jerusalem, tendo 
ouvido que Josue tomara, e destruira a 

Cidade de Hai, (porque elle fez a Hai, e ao 
seu Rei o que fizera a Jerico, e ao seu Rei) 
e que os Gabaonitas se tinhao passado para 
Israel, e estavao feitos seus alliados, teve 
muito medo: 

2 Porque Gabaon era huma Cidade muito 
grande, e huma das Cidades Reaes, e maior 
do que a Cidade de Hai; e todos os seus 
guerreiros mui valentes. 

3 Enviou pois Adonisedec, Rei de Jeru¬ 
salem, seus messageiros a Oham Rei de 
Hebron, a Faram Rei de Jerimoth, a Jafia 
Rei de Lachis, e a Dabir Rei d’Eglon, os 
quaes lhes dissessem: 

4 Subi a mini, e dai-me socorro, a fim 
de tomarmos a Gabaon, e nos fazermos se- 
nhores della; porque ella passou para Jo¬ 
sue, e para os filhos de Israel. 

5 Pelo que unidos todos, sahirao estes 
sinco Reis dos Amorrheos com as suas tro- 
pas: o Rei de Jerusalem, o Rei d’Hebron, 
o Rei de Jerimoth, o Rei de Lachis, o Rei 
d’Eglon; e tendo-se acampado junto a 
Gabaon, a sitiarao. 

6 Os habitantes porem de Gabaon, vendo 
sitiada a sua Cidade, mandarao dizer a Jo¬ 
sue, que estava entao acampado em Gal- 
gala: Nao recuses acudir em socorro de 
teus servos: vem de pressa, e livra-nos com 
a tua assistencia: porque todos os Reis dos 
Amorrheos, que habitao nos montes, se 
unirao contra nos. 

7 Subio pois Josue de Galgala, e com 
elle toda a gente de guerra, homens valen- 
tissimos. 

8 E o Senhor disse a Josud : Nao os te- 
mas; porque eu tos entreguei todos nas 
maos: nenhum defies te podera resistir. 

9 Josue pois tendo marchado toda a noite 
des de Galgala, deo de repente sobrelles: 

10 E o Senhor os atemorizou, e os poz 
a todos em desordem a vista d’Israel: e Jo¬ 
sue fez nelles grande estrago junto a Gabaon, 
e os foi perseguindo pelo caminho, que sobe 
a Bethhoron, e dando nelles ate Azeca, e 
Maceda. 

11 E quando elles hiao fugindo dos filhos 
d’Israel, e estavao na descida de Bethhoron, 
fez o Senhor cahir do Ceo grandes pedras 
em sima defies ate Azeca: e forao muitos 
mais os que matou esta chuva de saraiva, do 
que os que os filhos d’Israel passarao a es- 
pada. 

12 Entao fallou Josu6 ao Senhor naquelle 
dia, em que elle entregou os Amorrheos nas 
maos dos filhos d’Israel, e disse em presenya 
defies: Sol, detem-te sobre Gabaon; Lua, 
para sobre o valle d’Ajalon. 

13 E o Sol, e a Lua pararao, atd que o 
povo se vingou de seus inimigos. Nao esta 
isto assim escrito no Livro dos Justos ? Pa- 
rou pois o Sol no meio do Ceo, e nao se 
apressou a por-se, durante o espa^o d’hum 
dia. 

14 Nao houve nem antes, nem depois 
dia tao comprido, obedecendo o Senhor a 
voz d’hum homem, e pelejando por Israel. 

15 E Josue voltou com todo o Israel para 
o campo de Galgala. 

16 Mas os sinco Reis tinhao fugido, e 
se tinhao escondido niuna cova da Cidade 
de Maceda. 

17 E disserao a Josue, que se tinha dado 
com os sinco Reis escondidos numa cova 
da Cidade de Maceda. 

18 Entao deo elle esta ordem aos que o 
acompanhavao : Arrastai humas pedras bem 
grandes, e ponde-as na boca da cova, e 
deixai homens capazes, que guardem os que 
la. estao escondidos. 

19 Vos porem nao estejais assim parados; 
mas antes persegui os inimigos, e matai os 
fugitivos que forem ficando atras: e nao 
deis lugar a que elles se salvem dentro das 
suas Cidades ; pois que o Senhor vo-los en¬ 
tregou nas maos. 

20 Tendo feito pois grande destrofo nos 
inimigos, quasi ate o ponto de os acabar de 
todo; aquelles, que poderao escapar das 
maos d’lsrael, se retirarao para as Cidades 
fortes. 

21 E todo o exercito voltou para Josue a 
Maceda, onde entao era o campo, sem ter 
recebido damno algum, nem perdido hum 
so homem: e ninguem se atreveo a boquear 
contra os filhos d’Israel. 

22 Entao mandou Josue, e disse: Abri 
a boca da cova, e trazei-me ea os sinco Reis, 
que nella estao escondidos. 

23 Fizerao os ministros o que lhes fora 
mandado : e tirando da cova os sinco Reis, 
trouxerao a Josue o Rei de Jerusalem, o Rei 
de Hebron, o Rei de Jerimoth, o Rei de 
Lachis, e o Rei d’Eglon. 

24 E como lhos tivessem trazido, chamou 
a todos os varoes d’lsrael, e disse aos Prin- 
cipes do exercito, que estavao com elle: 
Ide, e ponde o pe sobre os pesco^os destes 
Reis. Tendo elles chegado, e posto os pes 
sobre os pesco^os dos subjugados Reis, 
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25 Disse-lhes de novo : Nao temais, nem 
vos assusteis: tende animo, e sede robustos: 
porque assim fara o Senhor a todos os vossos 
inimigos, contra quem pelejais. 

26 Edepois disto lhes tirou Josue a vida, 
e os mandou pendurar em sinco lenhos, e 
assim pendurados estiverao ate a tarde. 

27 E ao por do Sol mandou aos socios 
que os descessem dos patibulos : e descidos 
que forao, os botarao na cova, em que ti- 
nhao estado escondidos, e pozerao na boca 
da cova humas grandes pedras, que alii se 
conservao ate hoje. 

28 No mesmo dia tomou tambem Josu6 
a Cidade de Maceda, e a poz ao fio da es- 
pada : matou ao seu Rei, e a todos os habi- 
tantes, sem ficar nenhum: e houve-se com 
o Rei de Maceda, como se tinlia liavido 
com o Rei de Jerico. 

29 De Maceda passou a Lebna com todo 
o Israel; e tendo-a atacado, 

30 O Senhor a poz com o seu Rei nas 
maos d’Israel. Passarao ao fio da espada a 
Cidade, e todos os seus habitantes, sem 
deixar resto algum: e tratarao o Rei de 
Lebna, como tinhao tratado o Rei de Je¬ 
rico. 

31 De Lebna passou a Lachis com todo 
o Israel; e cercando-a com todo o exercito, 
a combatia. 

32 E o Senhor entregou a Lachis nas 
maos d’Israel, que a tomou ao segundo dia, 
e fez passar ao fio da espada a gente que 
estava dentro, como tinha feito em Lebna. 

33 Neste tempo Iloram, Rei de Gazer, 
subio em socorro de Lachis : mas Josue o 
derrotou com todo o seu povo, 'sem ficar 
delle hum so. 

34 De Lachis passou a Eglon, e a sitiou, 
35 E no mesmo dia a tomou. Fez passar 

ao fio da espada toda a gente que estava 
dentro, e fez a Eglon como tinha feito a 
Lachis. 

36 Passou depois com todo o Israel 
d’Eglon a Hebron; e tendo-a atacado, 

37 A tomou, e poz ao fio da espada. 
Matou ao seu Rei, e fez o mesmo com to¬ 
dos os povos daquella regiao, e com toda a 
gente que morava nella: nao deixou alii a 
ninguem com vida. Fez a Hebron, como 
tinha feito a Eglon, passando a espada tudo 
o que encontrou nella. 

38 Dalli voltou a Dabir, 
39 Que elle tomou, e destruio. Passou 

tambem ao fio da espada o seu Rei, e a 
toda a gente dos povos do contorno, sem 
deixar reliquia alguma. E houve-se com 
Dabir, e com o seu Rei, como se houvera 
com Hebron, e Lebna, e com os seus Reis. 

40 Arrasou pois Josue todo o territorio 
das montanhas, e do Meiodia, e das Cam¬ 
pinas, e a Asedoth com os seus Reis. Nao 
deixou alii resto algum, mas matou tudo o 
■que tinha folego, 

188 

41 Des de Cades Barne ate Gaza, como 
o Senhor Deos d’Israel lhe tinha mandado. 
Tomou, e devastou d’huma mesma expedi- 
pao todo o paiz de Gosen atd Gabaon, 

42 Matando todos os seus Reis, e asso- 
lando todas as suas terras : porque o Senhor 
Deos d’lsrael pelejou por elle. 

43 E voltou com todo o Israel para o 
acampamento de Galgala. 

CAPITULO XI. 
Victorias de Josue sobre o Rei d'Asor, e 

sobre outros tnuitos Reis confederados con¬ 
tra Israel. 

ENDO Jabin, Rei d’Asor, ouvido estas 
novas, enviou messageiros a Robab, 

Rei de Madon, ao Rei de Semeron, ao 
Rei d’Achsaph: 

2 E aos Reis do Septentriao, que habi- 
tavao nas montanhas, e na planicie ao Meio¬ 
dia de Ceneroth: enviou-os tambem aos 
das campinas, e do territorio de Dor, junto 
ao mar: 

3 Aos Cananeos do Nascente, e do Po- 
ente; aos Amorrheos, aos Iletheos, aos 
Fereseos, aos Jebuseos das montanhas, e 
aos Heveos, que habitavao nas faldas de 
Hermon no territorio de Masfa. 

4 Todos estes sahirao com as suas tropas 
numa multidao de gente de pe tao nume- 
rosa, como a ar£a, que ha nas praias do 
mar: e hum numero immenso de cavallei- 
ros, e carrocas. 

5 Todos estes Reis se vierao unir junto 
as Aguas de Merom, para pelejarem contra 
Israel. 

6 Entao disse o Senhor a Josue : Nao 
temas; porque a manha a esta mesma hora 
tos entregarei eu a todos, para serem passa- 
dos a cutelo a vista d’lsrael. Faras jarretar 
os seus cavallos, e por fogo as suas carropas. 

7 Veio pois Josue com todo o seu exer¬ 
cito contra elles ate as Aguas de Merom; e 
dando sobrelles de improviso, 

8 O Senhor os entregou nas maos dos 
filhos d’lsrael, que os acutilarao, e forao 
perseguindo ate a grande Sidonia, ate as 
Aguas de Maserefoth, e ate o campo de 
Masfe, que esta ao seu lado oriental. Josue 
os passou a todos a cutelo de sorte, que nao 
deixou vivo hum so. 

9 E fez como o Senhor lhe tinha mandado : 
jarretou os seus cavallos, e poz fogo fis suas 
carropas. 

10 E dando logo volta, tomou a Asor, e 
matou a espada o seu Rei: porque de tem¬ 
pos antigos era Asor a primeira, e a capital 
de todos estes Reinos. 

11 Passou a cutelo toda a gente, que alii 
morava, sem deixar nella cousa com vida, 
destruindo tudo ate as ultimas, e reduzio a 
Cidade a cinzas. 

12 Tomou tambem, e devastou todas as 
Cidades circumvizinhas, com os seus Reis, 
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que elle matou, como lho tinha ordenado 
Moyses, servo do Senhor. 

13 Excepto as Cidades, que estavao situa- 
das nos outeiros, e cabers, queimou Is¬ 
rael todas as outras: somente Asor, Cidade 
mui forte, foi toda abrazada. 

14 E os filhos d’lsrael, depois de mata- 
rem todos os homens, repartirao entre si 
todos os despojos, e gados destas Cidades. 

15 Como o Senhor o tinha mandado a 
Moyses seu servo, assim o mandou Moyses 
a Josue, e este tudo cumprio, sem omittir 
cousa alguma de todos os mandamentos, que 
o Senhor tinha ordenado a Moyses. 

16 Tornou Josue pois todo o territorio 
das montanhas, e do Meiodia; toda a terra 
de Gosen, e a planicie, e o districto occi¬ 
dental, e o monte d’Israel, e as suas Cam¬ 
pinas. 

17 Tomou huma parte do monte, que 
sobe para a banda de Seir ate Baalgad, pela 
planicie do Libano, na falda do monte Her- 
mon. Tomou todos os seus Reis, derrotou- 
os, e matou-os. 

18 Pelejou Josud muito tempo contra 
estes Reis. 

19 Nao houve Cidade alguma, que se 
entregasse aos filhos d’lsrael, a exceppao dos 
Ileveos, que assistiao em Gabaon. Todas 
as outras Josue as tomou aforca d’armas. 

20 Porque esta fora a sentenpa do Senhor, 
que os seus corapoes se empedernissem; 
que pelejassem contra Israel; que fossem 
derrotados por elles; que nao merecessem 
nenhuma piedade, e que em fun perecessem, 
como o Senhor o tinha ordenado a Moyses. 

21 Naquelle tempo veio Josue, e tirou a 
vida aos Enacitas das montanhas de Hebron, 
de Dabir, e de Anab, e de todas as mon¬ 
tanhas de Juda, e d’lsrael, e arrasou todas 
as suas Cidades. 

22 Nao deixou nem sequer hum da rapa 
dos Enacitas na terra dos filhos d’lsrael, 
tirando as Cidades de Gaza, de Geth, e de 
Azoto, em que so ficarao subsistindo. 

23 Tomou pois Josue toda a terra, con- 
forme o Senhor o tinha promettido a Moyses; 
e entregou-a aos filhos d’lsrael, para que 
elles a possuissem, cada hum aquella parte, 
que lhe tinha cahido na sua Tribu; e cessou 
a terra de ter guerras. 

CAPITULO XII. 
Recapitula$ao dos Reis vencidos pelos Is 

raelitas. 

IS-AQUI os Reis, que os filhos d’lsrael 
desbaratarao, e cujas terras possuirao 

da banda d’alem do Jordao para o Nascente, 
des da torrente d’Arnon ate o monte Her- 
mon, e todo o paiz oriental, que olha para 
o deserto. 

2 Sehon, Rei dos Amorrheos, que habi- 
tava em Hesebon, dominou des de Aroer, 
situada sobre a ribanceira da torrente d’Ar¬ 

non, des do meio do valle, e ametade de 
Galaad, atfi a torrente de Jaboc, que he 
termo dos filhos d’Ammon. 

3 E des do deserto atfi o mar de Ceneroth 
para o Nascente, e ate o mar do deserto, 
que he o mar salgadissimo, para o lado 
oriental, pelo caminho, que vai a Bethsi- 
moth; e des da parte do Meiodia, que esta 
abaixo d’Asedoth ate Fasga. 

4 Os terrnos d’Og, Rei de Basan, que 
tinha ficado dos Rafains, e habitava em As- 
taroth, e em Edrai, se estendiao des do 
monte Hermon, e des de Salecha, e todo o 
territorio de Basan, ate aos confins 

5 De Gessuri, de Machati, e d’ametade 
de Galaad; que erao os limites de Sehon, 
Rei d’Hesebon. 

6 Moyses, servo do Senhor, e os filhos 
d’lsrael os destruirao; e Moyses deo as 
suas terras em possessao aos da Tribu de 
Ruben, e aos da Tribu de Gad, e aos da 
meia Tribu de Manasses. 

7 Eis-aqui agora os Reis da Terra, que 
Josue, e os filhos d’lsrael derrotarao da 
banda daquem do Jordao para o Poente, des 
de Baalgad no campo do Libano, ate o 
monte, huma parte do qual se eleva para a 
banda de Seir: e Josue a deo em possessao 
as Tribus d’lsrael, a cada huma seu qui- 
nhao, 

8 Tan to nas montanhas, como nas plani- 
cies, e campinas. Em Asedoth, e no de¬ 
serto, e ao Meiodia, habitava o Hetheo, o 
Amorrheo, o Cananeo, o Fereseo, o Heveo, 
e o Jebuseo. 

9 Hum Rei de Jerico; hum Rei de Hai, 
que esta ao lado de Bethel; 

10 Hum Rei de Jerusalem; hum Rei 
de Hebron; 

11 Hum Rei de Jerimoth; hum Rei de 
Lachis; 

12 Hum Rei d’Eglon; hum Rei de 
Gazer; 

13 Hum Rei de Dabir; hum Rei de 
Gader; 

14 Hum Rei d’Herma; hum Rei d’He- 
red; 

15 Hum Rei de Lebna; hum Rei d’O- 
dullam; 

16 Hum Rei de Maceda; hum Rei de 
Bethel; 

17 Hum Rei de Tafua; hum Rei d’Ofer; 
18 Hum Rei d’Afec; hum Rei de Saron ; 
19 Hum Rei de Madon; hum Rei d’Asor; 
20 Hum Rei de Semeron; hum Rei 

d’Achsafh; 
21 Hum Rei de Thenac; hum Rei de 

Mageddo; 
22 Hum Rei de Cades; hum Rei de 

Jachanan do Carmelo; 
23 Hum Rei de Dor, e da Provincia de 

Dor; hum Rei das Napoes de Galgal; 
24 Hum Rei de Thersa : fazem por todos 

trinta e hum Reis. 
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CAPITULO XIII. 
Orderui Deos a Josue que reparta pelos filhos 

d'Israel as terras, que elle tinha conquis- 
tado. liepartigdo das terras do Alemjor- 
ddo feita por Moyses. 

ACHANDO-SE Josue velho, e muito 
avanf ado em annos, lhe disse o Senhor: 

Tu estas velho, e de muita idade; e resta 
hum dilatadissimo espapo de terra, que 
ainda nao foi repartido por sorte : 

2 A saber, toda a Galilea, toda a terra 
dos Filistheos, e toda a terra de Gessuri. 

3 Item des do rio turvo, que rega o E- 
gypto, ate os confins d’Accaron para o Nor¬ 
te : a terra de Canaan, que esta dividida 
entre sinco Regulos dos Filistheos, que sao 
o de Gaza, o d’Azot, o d’Ascalon, o de 
Geth, e o d’Accaron. 

4 Ao Meiodia estao os Heveos, toda a 
terra de Canaan, e Maara dos Sidonios ate 
Afeca, e os termos do Amorrheo, 

5 E suas fronteirEis: tambem o paiz do 
Libano para o Nascente, des de Baalgad na 
raiz do monte Hermon, ate a entrada d’E- 
math: 

6 Todos os que habitao no monte, des do 
Libano ate as Aguas de Maserefoth, e todos 
os Sidonios. Eu sou o que os hei de exter- 
minar da face dos filhos d’Israel. Venha 
pois este terreno a ser parte da heranpa 
d’Israel, como eu to ordenei. 

7 E agora reparte tu a terra, que devem 
possuir as nove Tribus, e a meia Tribu de 
Manasses; 

8 Com a outra ametade da qual Tribu 
possuirao Ruben, e Gad a terra, que lhes 
deo Moyses, servo do Senhor, na outra 
banda do Jordao para a parte oriental, 

9 Des de Aroer, que esta na ribanceira 
da torrente d’Arnon, e no meio do valle; 
e toda a campina de Medaba ate Dibon: 

10 E todas as Cidades de Sehon, Rei dos 
Anrorrheos, que dominou des de Hesebon 
ate os termos dos filhos d’Ammon; 

11 Galaad, e os termos de Gessuri, e de 
Machati, e todo o monte Hermon, e todo o 
Basan ate Salecha; 

12 Todo o Reino d’Og em Basan, o qual 
reinou em Astaroth, e em Edrai: elle era 
dos Rafains que ficarao : aos quaes matou, 
e destruio Moyses. 

13 Os filhos d’lsrael comtudo nao qui- 
zerao extinguir os de Gessuri, e de Machati: 
e assim ficarao estes habitando no meio da- 
quelles atd o dia d’hoje. 

14 Mas h Tribu deLevi nao deo Moyses 
heranca : porque os sacrifices, e as victimas 
do Senhor Deos d’lsrael sao o seu quinhao, 
como o Senhor lho tinha dito. 

15 Deo Moyses pois o seu quinhao a 
Tribu dos filhos de Ruben, segundo as suas 
familias. 

16 E forao os seus limites desde Aroer, 
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que esta situada sobre a ribanceira da tor- 
rente d’Arnon, e no meio do valle da mesma 
torrente: toda a planicie que vai a Me¬ 
daba; 

17 Hesebon com todas as suas aldeas, 
que estao na campina; como tambem Di¬ 
bon, Bamothbaal, a Cidade de Baalmaon, 

18 Jassa, Cedimoth, e Mafaath; 
19 Cariathaim, Sabama, e Sarathasar no 

monte do valle; 
20 Bethfogor, Asedoth, Fasga, Bethjesi- 

moth; 
21 E todas as Cidades da campina, e to¬ 

dos os Reinos de Sehon, Rei dos Amorrheos, 
que dominou em Hesebon, e a quern Moy¬ 
ses derrotou com os Principes de Madian ; 
Hevi, Recem, Sur, Hur, e Rebe, Capitaes 
de Sehon, que habitavao na terra. 

22 Matarao tambem os filhos d’lsrael a 
espada ao adivinho Balaao, filho de Beor, 
com os mais, que forao mortos. 

23 E ficou o rio Jordao sendo o termo 
dos filhos de Ruben. Estas sao as Cidades, 
e Aldeas, que possuem os Rubenitas, se¬ 
gundo as suas familias. 

24 Deo tambem Moyses a Tribu de Gad, 
e a seus filhos a terra, que ella devia possuir, 
segundo as suas familias, cuja divisao he 
esta: 

25 O termo de Jaser, e todas as Cidades 
de Galaad, e ametade da terra dos filhos 
d’Ammon, ate Aroer, que esta defronte de 
Rabba; 

26 E des de Hesebon, ate Ramoth, Mas- 
fe, e Betonim; e des de Manaim ate os 
confins de Dabir. 

27 No valle tambem a Betharan, a Beth- 
nemra, a Socoth, e a Safon, e ao resto do 
Reino de Sehon, Rei de Hesebon: he 
tambem seu termo o Jordao, ate a extremi- 
dade do mar de Cenereth, na outra banda 
do Jordao para o Nascente. 

28 Esta he a heranpa, as Cidades, e as 
Aldeas, que se derao aos filhos de Gad, se¬ 
gundo as suas familias. 

29 Deo tambem Moyses a meia Tribu 
de Manasses, e a seus filhos o seu quinhao, 
segundo as suas familias; 

30 O qual comprehendia des de Manaim 
todo o Basan, e todos os Reinos de Og, Rei 
de Basan, e todas as Aldeas de Jair, que 
sao em Basan, ate o numero de sessenta : 

31 E ametade de Galaad, Astaroth, e 
Edrai, Cidades do Reino d’Og em Basan, 
aos filhos de Machir, filho de Manasses; 
isto he, a ametade dos filhos de Machir, se¬ 
gundo as suas familias. 

32 Assim repartio Moyses a terra nas 
campinas de Moab, na outra banda do Jor¬ 
dao, defronte de Jerico para o Nascente. 

33 Mas nao deo quinhao de terra a Tribu 
de Levi: porque o Senhor Deos d’Israel 
he a sua heranfa, como elle lho tinha 
dito. 
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CAPITULO XIV. 
Pcde Caleb que se Ihe de para sua heranqa 

Hebron, e assim sefaz. 

STO he o que os filhos d’Israel possuirao 
na terra de Canaan, e o que lhes derao 

o Sacerdote Eleazar, e Josue filho de Nun, 
e os Principes das faxnilias de cada Tribu 
d’Israel: 

2 Repartindo tudo por sorte, como o 
Senhor o tinha mandado por Moyses, entre 
as nove Tribus e meia. 

3 Porque as outras duas Tribus e meia, 
tinha Moyses dado a sua possessao na outra 
banda do Jordao; nao se contando os Le- 
vilas, que nao receberao porcao alguma de 
terra entre seus irmaos. 

4 Mas em seu lugar succedbrao Ma- 
nasses, e Efraim, filhos de Jose, divididos 
em duas Tribus : nem os Levitas receberao 
outra parte na terra, senao as Cidades para 
habitarem, e os arrabaldes dellas para sus- 
tentarem as suas bestas, e os seus gados. 

5 Fizerao os filhos d’lsrael o que o Se¬ 
nhor tinha mandado a Moyses, e repartirao 
a terra. 

6 Chegarao pois os filhos de Juda a 
Josue em Galgala; e Caleb, filho de Jefone 
Cenezeo, lhe disse: Tu sabes o que o Se¬ 
nhor disse de mim, e de ti a Moyses, homem 
de Deos, quando nos estavamos em Cades- 
Barne. 

7 Eu tinha quarenta annos, quando 
Moyses, servo do Senhor, me mandou de 
Cades-Barne, para eu reconhecer a terra; e 
eu lhe dei rela^ao della, segundo a mim me 
pareceo que era verdade. 

8 Porem meus irmaos, que tinhao ido 
comigo, fizerao descorpoar o povo; e eu 
ainda assim nao deixei de seguir o Senhor 
meu Deos. 

9 E naquelle dia jurou Moyses, e disse : 
A terra, em que tu pozeste os pes, sera a tua 
possessao, e a de teus filhos para sempre; 
porque seguiste o Senhor meu Deos. 

10 O Senhor pois me conservou a vida 
atfi o presente dia, como o prometteo. Qua¬ 
renta e sinco annos ha que o Senhor disse 
esta palavra a Moyses, quando Israel andava 
pelo deserto. Hoje tenho oitenta e sinco 
annos, 

11 E acho-me tao robusto, como ao 
tempo, que fui enviado a reconhecer a terra: 
o mesmo vigor, que eu tinha entao, me 
dura ate hoje, tanto para pelejar, como para 
andar. 

12 Da-me pois este monte, que o Senhor 
me prometteo, ouvindo-o tu mesmo, no qual 
estao os Enacitas, e ha Cidades grandes, e 
fortes : por ventura sera o Senhor comigo, e 
eu poderei extinguil-los, como elle me pro¬ 
metteo. 

13 Abendi^oou pois Josue a Caleb, e 
deo-lhe a Hebron cm heranpa. 

14 E des de entao pertenceo Hebron a 
Caleb, filho de Jefone Cenezeo, atfi o dia 
d’hoje; por ter seguido ao Senhor Deos 
d’lsrael. 

15 Hebron se chamava antes Cariath- 
Arbe: alii esta enterrado Adao, que foi o 
maior entre os Enacitas. E descanfou a 
terra de guerras. 

CAPITULO XV. 
Heranqa da Tribu de Juda. Tomada de Ca- 

riath-Sefer. Cidades da Tribu de Juda. 

SORTE pois dos filhos de Juda, se¬ 
gundo as suas familias, foi esta: Des 

dos limites da Idumea, o deserto de Sin para 
o Meiodia, e ate a extremidade do lado me¬ 
ridional. 

2 O seu principio he des da ponta do 
mar salgadissimo, e des da lingua, que elle 
forma, olhando para o Austro. 

3 Estende-se para a Subida do Escorpiao, 
e passa ate Sina. Sobe para Cades-Barne, 
vem ate Esron, sobe para Addar, e da volta 
a Carcaa; 

4 E passando daqui ate Asemona, chega 
atd a torrente do Egypto, e se termina no 
mar grande. Estes serao os limites pela 
banda do Meiodia. 

5 Mas pela banda do Nascente comef arao 
pelo mar salgadissimo ate a extremidade do 
Jordao; e pela banda Mo Norte des da 
lingua que forma o mar, ate o mesmo rio 
Jordao. 

6 A sua fronteira sobe a Bethhagla, passa 
do Norte a Beth Araba, sobe a pedra de 
Boen, filho de Ruben. 

7 E estende-se at6 Debera des do valle 
d’Achor, olhando pelo Norte para Galgala, 
que esta defronte da subida de Adommin, 
pela parte austral da torrente: passa as 
Aguas, que se chamao a Fonte do Sol, e 
vem acabar na Fonte de Rogel. 

8 Sobe pelo valle do filho d’Ennon pela 
banda meridional dos Jebuseos, onde esta a 
Cidade de Jerusalem; e dalii subindo ate 
o cume do monte, que esta fronteiro a 
Geennon para o Poente na extremidade do 
valle de Rafaim para o Norte, 

9 Passa des do cume do monte ate a 
Fonte de Nefthoa, e chega ate as Aldeas do 
monte Efron : baixa depois para Baala, que 
he Cariathiarim, isto he, a Cidade dos bos- 
ques: 

10 E de Baala da volta para o Poente 
ate o monte Seir: costea o monte Jarim ao 
Norte para a banda de Cheslon, desce a 
Bethsames, e passa ate Tamna. 

HE chega ate o lado setentrional d’Ac- 
caron, baixa para Sechrona, passa o monte 
Baala, estende-se ate Jebneel, e termina-se 
em fim da banda do Poente no mar grande. 

12 Estes sao os limites dos filhos de Juda, 
por todo o seu contorno, segundo as suas 
familias. 
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13 Porem Josue, segundo o que o Senhor 

Ihe Jinha ordenado, deo a Caleb fdho de 
Jefone por seu quinhao no meio dos filhos 
de Juda, a Cariath-Arbe do pai d’Enac, que 
he Hebron. 

14 E Caleb exterminou della os tres filhos 
d’Enac, que erao Sesai, Ahiman, e Tholmai 
da raca de Enac. 

15 E subindo daqui, marchou para os 
habitantes de Dabir, que antes se chamava 
Cariath-Sefer; isto he, Cidade das Letras. 

16 E disse Caleb : Eu darei minha filha 
Axa por mulher a todo o que tomar, e des- 
truir a Cariath-Sefer. 

17 Tomou-a Othoniel, filho de Cenez, e 
irmao mais mopo de Caleb, e Caleb lhe deo 
por mulher a Axa sua filha. 

18 E quando elles hiao caminhando todos 
de companhia, seu marido lhe aconselhou 
que pedisse a seu pai hum campo. E Axa 
como hia assentada num jumento, deo hum 
suspiro. Ao que acudindo Caleb, lhe disse: 
Que he o que tens ? 

19 Ella lhe respondeo: Da-me a tua 
benpao. Tu me deste huma terra posta ao 
Meiodia, e toda secca: ajunta-lhe outra, que 
seja de regadio. Deo-lhe pois Caleb huma 
terra, que se regava nos altos, e nos baixos. 

20 Esta he apossessao daTribu dos filhos 
de Juda, dividida segundo as suas familias. 

21 E as Cidades dos filhos de Juda nas 
extremidades meridionaes pelas fronteiras da 
Idumea erao: Cabseel, Eder, Jagur, 

22 Cina, Dimona, Adada, 
23 Cades, Asor, Jethnam, 
24 Ziph, Telem, Baloth, 
25 Asor a Nova, e Carioth, Esron, que 

he a mesma que Asor, 
26 Amam, Sama, Molada, 
27 Asergadda, Ilassemon, Bethfelet, 
28 Hasersual, Bersabee, Baziothia, 
29 Baala, Iim, Esem, 
30 Eltholad, Cesil, Harma, 
31 Siceleg, Medemena, Sensenna, 
32 Lebaoth, Selim, Aen, Remon: que 

todas sao vinte e nove Cidades com as suas 
Aldeias. 

33 Nas campinas: Estaol, Sarea, Asena, 
34 Zanoe, Engannim, Tafua, Enaim, 
35 Jerimoth, Adullam, Socho, Azeca, 
36 Saraim, Adithaim, Gedera, a Gedero- 

thaim : que todas sao quatorze Cidades com 
as suas Aldeas. 

37 Sanan, IJadassa, Magdalgad, 
38 Dalean, Masefa, Jecthel, 
39 Lachis, Bascath, Eglon, 
40 Chebbon, Leheman, Cethlis, 
41 Gideroth, Bethdagon, Naama, e Ma- 

ceda: que todas sao dezeseis Cidades com 
as suas Aldeas. 

42 Labana, Ether, Asan, 
43 Jeftha, Esna, Nesib, 
44 Ceila, Achzib, e Maresa: que todas 

sao nove Cidades com as suas Aldeas. 
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45 Accaron com as suas Aldeas, e luga- 
rejos. 

46 D’Accaron ate o mar: todo o paiz 
para a banda d’Azot, e suas Aldeas. 

47 Azot com as suas Aldeas, e lugarejos; 
Gaza com as suas Aldeas, e lugarejos ate a 
torrente do Egypto; e o mar grande he o 
seu termo. 

48 E nos montes : Samir, Jether, Socoth, 
49 Danna, Cariathsenna, que he a mesma 

que Dabir: 
50 Anab, Istemo, Anim, 
51 Gosen, Olon, e Gilo: que todas sao 

onze Cidades com as suas Aldeas. 
52 Arab, Ruma, Esaan, 
53 Janum, Beththafua, Afeca, 
54 Athmatha, Cariatharbe, que he a 

mesma que Hebron, e Sior: que todas sao 
nove Cidades com as suas Aldeas. 

55 Maon, Carmel, Ziph, Jota. 
56 Jezrael, Jucadam, Zanoe, 
57 Accain, Gabaa, e Thamma : que todas 

sao dez Cidades com as suas Aldeas. 
58 Halhul, Bessur, Gedor, 
59 Mareth, Bethanoth, e Eltecon: seis 

Cidades com as suas Aldeas. 
60 Cariathbaal, que he a mesma que 

Cariathiarim, Cidade dos Bosques, e Arebba : 
duas Cidades com as suas Aldeas. 

61 No deserto : Betharaba, Meddin, Sa- 
chacha, 

62 Nebsan, e a Cidade do Sal, e Engaddi: 
seis Cidades com as suas Aldeas. 

63 Porem os filhos de Juda nao puderao 
extinguir os Jebuseos, que habitavao em 
Jerusalem: e habitarao os Jebuseos em Je¬ 
rusalem com os filhos de Juda ate o dia 
d’hoje. 

CAPITULO XVI. 
Heranga da Tribu d'Efrairn. 

SORTE, que caliio aos filhos de Jose, 
foi des do Jordao, defronte de Jerico, e 

das suas Aguas para o Nascente, e o deserto, 
que sobe de Jerico ao monte de Bethel, 

2 E de Bethel sahe a Luza, e passa os ter- 
mos d’Archi para a banda d’Atharoth : 

3 Desce pelo Poente perto dos confins de 
Jefleti, ate os termos de Beth-horon a Baixa, 
e Gazer: e o seu territorio fenece no mar 
grande. 

4 Isto he o que possuirao Manasses, e 
Efraim, filhos de Jose. 

5 E foi o termo dos filhos d’Efrairn divi- 
didos pelas suas familias: e a sua possessao 
para o Nascente Ataroth-Addar ate Beth- 
horon a de cima. 

6 Os seus confins sahem ao mar: Mach- 
methath olha para a Norte, e cerca os seus 
termos defronte do Nascente em Thanathselo, 
e passa des do Nascente ate Janoe; 

7 Desde de Janoe atfi Ataroth, e Naara- 
tha; vem a Jerico, e termina-se no Jordao. 

8 De Tafua passa para a banda do mar 
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ate o valle do Canaveal, e se termina no 
mar salgadissimo. Esta he a heranpa da 
Tribu dos filhos d'Efraim, divididos pelas 
.suas familias. 

9 E forao separadas Cidades para os 
filhos d’Efraim no meio da heranpa dos 
filhos de Manasses, e assim mesmo suas 
Aldeas. 

10 Mas os filhos d’Efraim nao exter- 
mioarao os Cananeos, que habitavao em 
Gazer; e ate o dia d’hoje habitarao os 
Cananeos no meio dos filhos d’Efraim, 
pagando-lhes tributo. 

CAPITULO XVII. 
Heranga da Tribu de Manasses. 

AHIO tambem a sorte a Tribu de Ma¬ 
nasses, que foi o primogenito de Jose ; a 

Machir, primogenito de Manasses, e pai de 
Galaad, que foi hum homem guerreiro, e 
possuio o paiz de Galaad, e de Basan; 

2 E aos mais filhos de Manasses, divi¬ 
didos pelas suas familias; aos filhos d’Abi- 
ezer; aos filhos d’Helec; aos filhos d’Esriel; 
aos filhos de Sichem; aos filhos d’Hefer; e 
aos filhos de Semida. Estes sao os filhos 
machos de Manasses, filho de Jose, divididos 
pelas suas familias. 

3 Mas Safaald, filho d’Hefer, filho de 
Galaad, filho de Machir, filho de Manasses, 
nao tinha filhos, e somente filhas, cujos 
nomes sao os seguintes : Maala, Noa, Hegla, 
Melcha, e Thersa. 

4 Estas vierao presentar-se ao Sacerdote 
Eleazar, e a Josue, filho de Nun, e aos 
Principes, e disserao : O Senhor ordenou 
por Moyses, que se nos desse hum quinhao 
no meio de nossos irmaos. E Josue lhes 
deo seu quinhao no meio dos irmaos de seu 
pai, conforme o Senhor o tinha mandado. 

5 E cahirao a Tribu de Manasses dez 
quinhoes, afora o paiz de Galaad, e de Ba¬ 
san, que lhe foi dado na outra banda do 
Jordao. 

6 Pcrque as filhas de Manasses possuirao 
a sua heranga no meio dos filhos desta 
Tribu. E o paiz de Galaad cahio em sorte 
aos outros filhos de Manasses. 

7 E a fronteira de Manasses foi des 
d’Aser ate Machmethath, que olha para 
Sichem ; e se estende pela direita ate perto 
dos que habitao a Fonte de Tafua. 

8 Porque tinha cahido em sorte a Ma¬ 
nasses o territorio de Tafua, o qual chega ao 
termo de Manasses, ehe dos filhos d’Efraim. 

9 E esta fronteira desce ao valle do Ca¬ 
naveal para o Meiodia da torrente das Ci¬ 
dades d’Efraim, que estao no meio das de 
Manasses. A fronteira de Manasses he des 
do Setentriao da torrente, e vai terminar-se 
no mar. 

10 Assim a possessao d’Efraim esta ao 
Meiodia, e a de Manasses ao Norte, e ambas 
ficao cerradas pelo mar, e se encontrao na 
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Tribu d’Aser pelo Norte, e na Tribu d’lssa- 
char pelo Nascente. 

11 E teve Manasses por heranga na Tribu 
d’lssachar, e na Tribu d’Aser a Bethsan com 
as suas Aldeas; a Jeblaam com as suas 
Aldeas ; aos habitantes de Dor com as suas 
Cidades; aos habitantes d’Endor com as 
suas Aldeas; aos habitantes de Thenac com 
as suas Aldeas; aos habitantes de Magedo 
com as suas Aldeas; e a terca parte da Ci- 
dade de Nofeth. 

12 E os filhos de Manasses nao poderao 
destruir estas Cidades; mas comeparao os 
Cananeos a habitar com elles nesta sua 
terra. 

13 Porem depois que os filhos de Israel 
engrossarao em forcas, sujeitarao aos Cana¬ 
neos, e os fizerao tributaries, e nao os ma- 
tarao. 

14 Fallarao os filhos de Jose com Josue, 
e lhe disserao : Porque me nao deste tu 
senao huma parte por heranpa, sendo eu 
como sou hum povo tao numeroso, e tendo- 
me o Senhor abendicoado ? 

15 Aos quaes disse Josue : Se tu es hum 
povo tao numeroso, sobe ao bosque, e alarga 
o teu terreno, cortando as arvores no paiz 
dos Fereseos, e dos Rafains; pois que o 
monte d’Efraim he para ti huma heranpa 
muito estreita. 

16 Os filhos de Jose lhe responderao: 
Nos nao poderemos ganhar o paiz das mon- 
tanhas, visto que os Cananeos, que habitao 
na campina, onde esta Bethsan com as suas 
Aldeas, e Jezrael occupando o meio do valle, 
usao de carropas armadas de ferro. 

17 E Josue disse casa de Jose, Efraim, 
e Manasses : Tu. es hum povo muito nume¬ 
roso, e tens grandes forpas: nao teras so 
huma sorte: 

18 Mas passaras ao monte, e ganharas 
para tua habitapao maior terreno, cortando 
as arvores, e alimpando o bosque : e poderas 
passar ainda mais adiante, depois que tiveres 
destruido os Cananeos, de quern tu dizes que 
tem carropas armadas de ferro, e que he 
huma gente fortissima. 

CAPITULO XVIII. 
O Tabernaculo levantado em Silo. Heranca 

3 

da Tribu de Benjamin. 

ODOS os filhos d’lsrael se ajuntarao em 
Silo, e pozerao alii o Tabernaculo do 

testemunho, e a terra se lhes sujeitou. 
2 Porem tinhao ficado sete Tribus dos 

filhos d’Israel, que ainda nao tinhao recebido 
a sua heranpa. 

3 Aos quaes disse Josue : Ate quando 
vos consumira o ocio, sem cuidardes de vos 
metter de posse da terra, que o Senhor Deos 
de vossos pais vos deo ? 

4 Escolhei tres homens de cada Tribu, 
para que eu os envie a dar hum gyro a toda 
a terra, e fapao a sua demarcacao, segundo o 
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numero das pessoas de cada Tribu; e me 
tragao razao della. 

5 Dividi entre vos a terra era sete partes : 
Juda fique nos seus limites da banda do 
Meiodia, e a casa de Jose da banda do 
Setentriao. 

6 A terra, que medeia entre elles, dividi-a 
era sete partes: depois vinde ca ter comigo, 
para que eu na presen^a do Senhor vosso 
Deos vos lance aqui as sortes : 

7 Porque os Levitas nao tem entre vos 
parte alguma; visto que o Sacerdocio do 
Senhor he a sua heranja. Quanto a Tribu 
de Gad porem, a de Ruben, e a meia de 
Manasses, ellas ja tinhao recebido de Moy- 
ses, servo do Senhor, as suas por^oes antes 
de passado o Jordao ao Nascente: as quaes 
Ihes deo Moyses, servo do Senhor. 

8 E quando estes homens se levantarao 
para ir fazer a demarcacao da terra, mandou- 
Ihes Josue, e lhes disse : Dai o gyro a terra, 
e demarcai-a, e voltai a mim, para que eu 
vos lance as sortes aqui em Silo diante do 
Senhor. 

9 Elies pois tendo partido, reconhecerao 
cuidadosamente a terra, e a dividirao em 
sete partes, que descreverao num Livro, e 
tornarao para Josue, que os esperava no 
arraial de Silo. 

10 O qual lan^ou as sortes diante do 
Senhor em Silo, e dividio a terra em sete 
partes entre os filhos d’lsrael. 

11 A primeira sorte, que sahio, foi a dos 
filhos de Benjamin, distinctos pelas suas 
familias, que tiverao por quinhao o paiz 
situado entre os filhos de Juda, e os filhos de 
Jose. 

12 A sua fronteira para a banda do Seten¬ 
triao he a margem do Jordao, donde ella se 
estende para a banda setentrional de Jerico : 
dahi sobe as montanhas para o Poente, e 
chega ate o deserto de Bethaven: 

13 Depois passa ao Meiodia pelo pe de 
Luza, que se cliama tambem Bethel; desce 
a Ataroth-addar perto do monte, que esta ao 
Meiodia da Baixa Bethhoron : 

14 Torce dando volta para a banda do 
mar ao Meiodia do monte, que olha para 
Bethhoron da banda do Meiodia, e termina- 
se em Cariath baal, que tambem se charna 
Cariathjarim, Cidade dos filhos de Juda. 
Esta he a sua extensao para o mar pelo lado 
do Poente. 

15 Mas pelo Meiodia da parte de Cari¬ 
athjarim se estende para a banda do mar, e 
chega ate a Fonte das aguas de Nephtoa : 

16 Desce ate aquella parte do monte, que 
olha para o valle dos filhos de Ennom, e que 
esta da banda do Setentriao na extremidade 
do valle dos Rafains: desce a Geennon, isto 
he, ao valle d’Ennon, ao lado dos Jebuseos 
pelo Meiodia; e chega ate a Fonte de 
Rogel: 

17 Passa para a banda do Setentriao, e 
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estende-se ate Ensemes, isto he, ate a Fonte 
do Sol: 

18 Passa ate os cabefos, que estao de- 
fronte da subida d’Adommim; desce ate 
Abenboen, isto he, ate a Pedra de Boen, 
filho de Ruben ; e passa pelo lado do Seten¬ 
triao ate as campinas, e desce a planicie: 

19 Passa para a banda do Setentriao 
alem de Bethhagla, e termina-se na ponta 
setentrional do mar salgadissimo, na embo- 
cadura do J ordao, que olha para o Meiodia; 

20 E que a termina da banda do Nascente. 
Esta he a extensao da heranpa dos filhos de 
Benjamin, com os seus limites a roda, e se¬ 
gundo as suas familias. 

21 As suas Cidades forao Jerico, Beth¬ 
hagla, o valle de Casis, 

22 Beth Araba, Samaraim, Bethel, 
23 Avim, Afara, Ofera, 
24 A Cidade d’Emona, Ofni, e Gabee: 

doze Cidades com as suas Aldeas. 
25 Gabaon, Rama, Beroth, 
26 Mesfe, Cafara, Amosa, 
27 Recem, Jarefel, Tharela, 
28 Sela, Elefh, Jebus, que he a mesma 

que Jerusalem, Gabaath, e Cariath: qua- 
torze Cidades com as suas Aldeas. Esta he 
a possessao dos filhos de Benjamin, segundo 
as suas familias. 

CAPITULO XIX. 
Her ant; a das outras seis Tribus. 

SEGUNDA sorte, que sahio, foi a dos 
filhos de Simeao, pelas suas familias : 

e a sua heran^a 
2 Foi no meio da que tinhao os filhos de 

Juda : a saber, Bersabee, Sabee, Molada, 
3 Hasersual, Bala, Asem, 
4 Eltholad, Bethul, Ilarma, 
5 Siceleg, Bethmarchabot, Hasersusa, 
6 Bethlebaoth, Sarohen: treze Cidades 

com as suas Aldeas. 
7 Ain, Remmon, Athar, Asan: quatro 

Cidades com as suas Aldeas : 
8 Todos os lugarejos dos contornos destas 

Cidades ate Baalath-Beer-Ramath da banda 
do Meiodia. Esta he a heran^a dos filhos 
de Simeao, segundo as suas familias; 

9 A qual foi tornada do territorio, que pos- 
suiao os filhos de Juda; porque era maior : 
e por isso os filhos de Simeao tiverao a sua 
heranpa no meio da dos filhos de Juda. 

10 A terceira sorte, que sahio, foi a dos 
filhos de Zabulon, pelas suas familias : A sua 
fronteira se estende ate Sarid. 

11 Sobe do mar, e de Merala, e chega a 
Debbaseth, ate a torrente, que esta defronte 
de Jeconam: 

12 Volta de Sared para o Nascente ate os 
confins de Ceseleththabor : sahe a Dabereth, 
e sobe para Jafie. 

13 Passa dalli ate o lado oriental de 
Gethhefer, e Thacasin: estende-se a Rem¬ 
mon, Amthar, e Noa: 



JOSUE XX. 

14 Da volta pelo Norte para a banda 
d’Hanathon ; e termina-se no valle de Jef- 
tahel: 

15 E Cateth, Naalol, Semeron, Jedala, 
e Bethlehem: doze Cidades com as suas 
Aldeas. 

16 Esta he a heranca dos filhos de Zabulon, 
pelas suas familias, com as suas Cidades, e 
lugarejos. 

17 A quarta sorte que sahio, foi a d’ls- 
sachar, pelas suas familias. 

18 A sua heranca comprehende a Jezrael, 
Casaloth, Sunem, 

19 Hafaraim, Seon, Anaharath, 
20 Rabboth, Cesion, Abes, 
21 Rameth, Engannim, Enhadda, Beth- 

fesses. 
22 E a sua fronteira chega ate Thabor, 

Sehesima, e Bethsames, e fenece no Jordao : 
dezeseis Cidades com as suas Aldeas. 

23 Esta he a heranca dos filhos de Is- 
sachar, pelas suas familias, com as suas Ci¬ 
dades, e lugarejos. 

24 A quinta sorte, que sahio, foi a da 
Tribu dos filhos d’Aser, pelas suas familias. 

25 E a sua fronteira se estende desde 
Halcath, Chali, Beten, Axaph, 

26 Elmelech, Amaad, Messal: chega ate 
o Carmelo do mar, a Sihor, e a Labanath : 

27 Volta pelo Oriente para a banda de 
Bethdagon : passa ate Zabulon, e o valle de 
Jefthael para o Norte, ate Bethemec, e 
Nehiel: e estende-se pela esquerda ate 
Cabul, 

28 Abran, Rohob, Hamon, e Cana, ate a 
grande Sidonia. 

29 Volta para a banda d’Horma, ate a 
fortissima Cidade de Tyro, e ate Hosa; e 
termina-se no mar no territorio d’Achziba; 

30 Comprehende tambem aAmma, Afec, 
e Rohob: vinte e duas Cidades com as suas 
Aldeas. 

31 Esta he a heranca dos filhos de Aser, 
pelas suas familias, com as suas Cidades, e 
lugarejos. 

32 A sexta sorte que sahio, foi a dos 
filhos de Nefthali, pelas suas familias. 

33 E a sua fronteira comeca desde Ife- 
lefh, e Elon em Saananim, e Adami, que se 
chama Neceb, e desde Jebnael ate Lecum, e 
acaba no Jordao : 

34 Volta pelo Occidente para Azanot- 
thabor ; dalli se estende ate Hucuca; passa 
por Zabulon da parte do Meiodia, por Aser 
da parte do Occidente, e por Juda da parte 
do Jordao pelo Oriente. 

35 As suas Cidades, que sao fortifieadis- 
simas, sao : Assedim, Ser, Emath, Reccath, 
Cenereth, 

36 Edema, Arama, Asor, 
37 Cedes, Edrai, Enhasor, 
38 Jeron, Magdalel, Ilorem, Bethanath, 

e Bethsames: dezenove Cidades com as 
suas Aldeas. 

39 Esta he a heranca da Tribu dos filhos 
de Nefthali, pelas suas familias, com as suas 
Cidades, e lugarejos. 

40 A selima sorte que sahio, foi a da 
Tribu dos filhos de Dan, pelas suas fami¬ 
lias. 

41 E forao os termos da sua heranpa 
Sara, Esthaol, Hirsemes, isto he, Cidade do 
Sol. 

42 Selebin, Ajalon, Jethela, 
43 Elon, Themna, Acron, 
44 Elthece, Gebbethon, Balaath, 
45 Jud, Bane, Barach, Gethremmon; 
46 Mejarcon, e Arecon, com os seus con- 

fins, que olhao para Joppe, 
47 E que se terminao neste mesmo lugar. 

E os filhos de Dan, tendo subido contra 
Lesem, a tomarao, e passarao ao fio da 
espada, e a herdarao, e possuirao, cha- 
mando-a Lesem Dan, do nome de seu pai. 

48 Esta he a heranca da Tribu dos filhos 
de Dan, pelas suas familias, com as suas 
Cidades, e lugarejos. 

49 Tendo Josue, filho de Nun, acabado de 
repartir a terra por sorte a cada huma das 
tribus, os filhos d’lsrael lhe derao por heranca 
no meio defies, 

50 Conforme o Senhor o tinha ordenado, 
a Cidade, que elle tinha pedido, que foi 
Thamnath-Saraa sobre o moDte d’Efraim ; e 
elle edificou huma Cidade, onde morou. 

51 Estas sao as possessoes, que dividirao 
por sorte o Sacerdote Eleazar, e Josue, filho 
de Nun, e os Principes das Familias, e das 
Tribus dos filhos d’lsrael em Silo, diante do 
Senhor, a porta do Tabernaculo do teste- 
munho, e repartirao a terra. 

CAPITULO XX. 
Cidades de rejugio, estabelecidas por ordem 

do Senhor. 

EPOIS disto fallou o Senhor a Josue, 
dizendo : Falla aos filhos d’lsrael, e 

dize-lhes: 
2 Separai as Cidades dos que serefugiao, 

das quaes eu vos fallei por meio de Moyses; 
3 A fim de que todo o que matar hum 

homem sem querer, se retire a ellas, e possa 
evitar a ira do mais proximo parente do 
morto, que quizer vingar o seu sangue. 

4 Quando elle se refugiar a huma destas 
Cidades, por-se-ha a porta da Cidade, e 
expora aos Anciaos della tudo o que possa 
comprovar a sua innocencia; e feito isso, o 
receberao, e dar-lhe-hao onde habite. 

5 Se aquelle que quer vingar o morto, o 
perseguir, nao lho entregarao as maos : por- 
que matou a seu proximo sem o cuidar, e 
nao ha prova, que dous, ou tres dias antes 
fosse seu inimigo. 

6 Elle habitara nesta Cidade, ate que 
compareca em juizo, para dar conta do que 
fez, e ate que morra o Summo Sacerdote, 
que for naquelle tempo: entao voltara o 
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homicida, e entrara na sua Cidade, e na sua 
casa, donde tinha fugido. 

7 E elles deci-etarao, que fossem Cidades 
de refugio, Cedes na Galilea sobre o monte 
de Nefthali; e Sichem sobre o monte 
d’Efraim; e Cariatharbe, que he Hebron no 
monte de Juda. 

8 E na outra banda do Jordao, para o 
Nascente de Jerico, destinarao a Bosor, que 
esta situada na planicie do deserto da Tribu 
de Ruben; a Ramoth em Galaad da Tribu 
de Gad ; e a Gaulon em Basan da Tribu de 
Manasses. 

9 Estas forao as Cidades constituidas 
para todos os filhos d’lsrael, e para todos os 
estrangeiros, que habitavao 'entrelles: para 
que aquelle que tivesse morto a alguem sem 
querer, se podesse Tefugiar nellas, e nao 
morresse as maos do parente, que quizesse 
vingar o sangue derramado, ate se presentar 
ante o povo, e defender a sua causa. 

CAPITULO XXI. 
Cidades que se derdo aos Levitas para sua 

habit aqao. 

NTAO os Principes das familias de Levi 
vierao ter com o Sacerdote Eleazar, com 

Josue, filho de Nun, e com os Chefes das 
familias de cada Tribu dos filhos d’lsrael: 

2 E lhes fallarao estando em Silo, terra de 
Canaan, e lhes disserao : O Senhor mandou 
por Moyses, que se nos dessem Cidades em 
que habitassemos, e os arrabaldes dellas, 
para manter as nossas bestas. 

3 Desmembrarao pois os filhos d’lsrael 
das heranpas, de que estavao de posse, certas 
Cidades com os seus arrabaldes, e as derao 
aos Levitas, conforme o mandamento do 
Senhor. 

4 E sahirao por sorte a familia de Caath 
dos filhos do Sacerdote Aarao, treze Cidades 
das Tribus de Juda, de Simeao, e de Ben¬ 
jamin. 

5 E aos outros filhos de Caath que ficavao, 
isto he, aos Levitas, dez Cidades das Tribus 
d’Efraim, de Dan, e da meia Tribu de 
Manasses. 

6 Aos filhos de Gerson porem, pela sorte 
que lhes sahio, tocarao treze Cidades das 
Tribus d’lssachar, d’Aser, de Nefthali, e da 
meia Tribu de Manasses em Basan. 

7 E aos filhos de Merari, pelas suas fami¬ 
lias, doze Cidades das Tribus de Ruben, de 
Gad, e de Zabulon. 

8 Derao os filhos d’lsrael estas Cidades, 
e os seus arrabaldes aos Levitas, como o 
Senhor o tinha mandado por Moyses, repar- 
tindo-as a cada hum por sorte. 

9 Deo pois Josue das Tribus dos filhos de 
Juda, e de Simeao as Cidades, cujos nomes 
sao os seguintes : 

10 Aos filhos d’Aarao, das familias de 
Caath, da linhagem de Levi, (pois que a 
primeira sorte que sahio, foi a delles) 
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11 Cariath-Arbe do pai d’Enac, que se 
chama Ilebron, no monte de Juda, com os 
arrabaldes, que a torneao. 

12 Porque os seus campos, e Aldeas 
tinha-os elle dado a Caleb, filho de Jefone, 
para os possuir. 

13 Deo pois aos filhos do Sacerdote Aarao 
Hebron, Cidade de refugio, com os seus 
arrabaldes ; Lobna com os seus arrabaldes; 

14 Jether, Estemo, 
15 Holon, Dabir, 
16 Ain, Jeta, e Bethsames com os seus 

arrabaldes: nove Cidades das duas Tribus, 
como fica dito. 

17 Da Tribu dos filhos de Benjamin deo- 
lhes Gabaon, Gabae, 

18 Anathoth, e Almon : quatro Cidades 
com os seus arrabaldes. 

19 Assim pelo todo forao dadas treze 
Cidades com os seus arrabaldes, aos filhos do 
Sacerdote Aarao. 

20 E as outras familias dos filhos de 
Caath, da linhagem de Levi, lhes foi dada a 
possessao, que se segue : 

21 Da Tribu d’Efraim estas quatro Ci¬ 
dades : Sichem, Cidade de refugio, com os 
seus arrabaldes, sobre o monte d’Efraim, e 
Gazer, 

22 Cibsaim, e Bethhoron com os seus 
arrabaldes. 

23 Da Tribu de Dan, Eltheco, Gabathon, 
24 Ajalon, e Gethremmon com os seus 

arrabaldes : quatro Cidades. 
25 E da meia Tribu de Manasses, Tha- 

nach e Gethremmon com os seus arrabaldes : 
duas Cidades. 

26 Desta sorte aos filhos de Caath, que 
erao de inferior grao, forao dadas ao todo 
dez Cidades com os seus arrabaldes. 

27 Deo assim mesmo da meia Tribu de 
Manasses aos filhos de Gerson, da linhagem 
de Levi, as Cidades de refugio, Gaulon em 
Basan, e Bosram, com os seus arrabaldes: 
duas Cidades. 

28 Da Tribu d’lssachar,Cesion, Dabereth, 
29 Jaramoth, e Engannim com os seus 

arrabaldes: quatro Cidades. 
30 Da Tribu d’Aser, Masai, Abdon, 
31 Helcath, e Rohob com os seus arra¬ 

baldes : quatro Cidades. 
32 Da Tribu de Nefthali, Cedes, Cidade 

de refugio em Galilea, Hammoth-Dor, e 
Carthan com os seus arrabaldes : tres Ci¬ 
dades. 

33 Desta sorte todas as Cidades, que se 
derao as familias de Gerson, forao treze com 
os seus arrabaldes. 

34 Aos filhos de Merari porem, Levitas 
de inferior ordem, distinctos segundo as suas 
familias, forao dadas da Tribu de Zabulon, 
Jecnan, Cartha, 

35 Damna, e Naalol: quatro Cidades 
com os seus arrabaldes. 

36 Da Tribu de Ruben, na banda d’alem 
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do Jordao, defronte de Jerico, Bosor, Cidade 
de refugio no deserto, Misor, Jaser, Jethson, 
e Mefaath : quatro Cidades com os seus ar- 
rabaldes. 

37 Da Tribu de Gad, Ramotli, Cidade 
de refugio em Galaad, Manaim, Ilesebon, 
e Jazer: quatro Cidades com os seus arra- 
baldes. 

38 Todas as Cidades dos filhos de Me- 
rari, segundo as suas familias e casas, forao 
doze. 

39 Pelo que todas as Cidades, que tive- 
rao os Levitas no meio das heranpas dos 
filhos d’Israel, faziao o numero de quarenta 
e oito, 

40 Com os seus arrabaldes, distribuidas 
cada huma segundo a ordem das familias. 

41 Deste modo deo o Senhor Deos a Is¬ 
rael toda a terra, que tinlia promettido com 
juramento a sens pais, que lhes havia de 
dar : e elles a possuirao, e povoarao. 

42 E lhes deo paz com todas as Napoes 
do contorno : e nenhum dos seus inimigos 
ousou resistir-lhes; mas todos ficarao sujeitos 
ao seu dominio. 

43 Nem huma so palavra do que tinha 
promettido dar-lhes, ficou sem effeito; mas 
tudo se cumprio por obra. 

CAPITULO XXII. 
JDcspedida das Tribus de Ruben, e de Gad, 

e da meia Tribu de Manasses para o seu 
paiz. Monumento que elles erigem na 
margem do Jordao. Quanto os butros Is- 
raelitas o levardo a mol. Satisfuqao que 
lhes derao. 

1VTESTE mesmo tempo chamou Josue os 
Rubenitas, e os Gaditas, e a meia 

Tribu de Manasses, 
2 E lhes disse : Vos tendes feito tudo o 

que Moyses, servo do Senhor, vos ordenou : 
a mim tambem me tendes obedecido em to¬ 
das as cousas; 

3 E por hum tao largo tempo ate o dia 
d’hoje, nao tendes desamparado a vossos 
irmaos, guardando o mandamento do Senhor 
vosso Deos. 

4 Huma vez pois que o Senhor vosso 
Deos deo paz, e socego a vossos irmaos, 
como elle lho tinha promettido: Ide-vos, e 
tornai para as vossas tendas, e para a terra 
da vossa possessao, que Moyses, servo do 
Senhor, vos deo da outra banda do Jordao: 

5 Bern entendido comtudo, que guardeis, 
e cumprais exactamente o mandamento, e a 
Lei, que Moyses, servo do Senhor, vos pres- 
creveo : que he, que ameis ao Senhor vosso 
Deos; que andeis em todos os seus cami- 
nhos; que observeis os seus mandamentos; 
e que vos unais a elle, e o sirvais de todo o 
vosso corapao, e de toda a vossa alma. 

6 Depois lhes deo Josue a bencao, e 
os despedio. E elles voltarao para as suas 
tendas. 

7 Ora Moyses tinha dado a meia Tribu 
de Manasses as terras, que devia possuir em 
Basan: e por isso Josud deo a sua sorte a 
outra meia, que tinha ficado, entre os outros 
seus irmaos, na banda d’aquem do Jordao 
para o Occidente. E depois de os ter des- 
pedido para as suas tendas, e de os ter 
abendipoado, 

8 Lhes disse: Vos voltais para vossas 
casas com muitos bens, e grandes riquezas, 
levando prata, ouro, cobre, ferro, e vestidos 
de toda a qualidade : reparti pois com vos¬ 
sos irmaos a presa, que alcanpastes de vos¬ 
sos inimigos. 

9 Assim os hlhos de Ruben, e os de 
Gad, com a meia Tribu de Manasses, se 
voltarao, e retirarao da companhia dos 
filhos d’lsrael, que estavao em Silo, terra 
de Canaan, para entrarem em Galaad, terra 
da sua possessao, que tinhao obtido por 
meio de Moyses, conforme o mandado do 
Senhor. 

10 E tendo chegado aos cabepos do 
Jordao, na terra de Canaan, edificarao junto 
ao Jordao hum Altar de huma grandeza 
immensa. 

11 O que tendo ouvido os filhos d’lsrael, 
e sabido por messageiros seguros, que os 
filhos de Ruben, e de Gad, e a meia Tribu 
de Manasses tinhao feito hum Altar na terra 
de Canaan, sobre os cabepos do Jordao, de¬ 
fronte dos filhos d’lsrael; 

12 Se congregarao em Silo, para mar- 
charem, e pelejarem contra elles. 

13 E entretanto lhes enviarao a terra de 
Galaad a Fineas, filho do Sacerdote Eleazar, 

14 E adez Principes com elle, cada hum 
de sua Tribu. 

15 Os quaes, tendo ido ter com os filhos 
de Ruben, e de Gad, e com os da meia 
Tribu de Manasses, na terra de Galaad, lhes 
fallarao assim: 

16 Eis-aqui o que todo o povo do Se¬ 
nhor nos ordenou que vos dissessemos : 
Que transgressao he esta ? Porque deixastes 
vos o Senhor Deos d’lsrael, levantando hum 
Altar sacrilego, e apartando-vos do culto 
que se lhe deve ? 

17 Acaso parece-vos pouco ter peccado 
em Beel-fegor, e que a macula deste crime 
ainda ate hoje nao esteja apagada em nos ? 
pois que por isso perecerao muitos do povo. 

18 Vos-outros deixastes hoje o Senhor; e 
a manha cahira a sua ira sobre todo o Israel. 

19 Se cuidais que a terra, que vos foi 
dada em heranpa, he immunda; passai para 
estoutra, onde se acha o Tabernaculo do 
Senhor, e habitai entre nos: somente que 
vos nao aparteis do Senhor, nem da nossa 
sociedade, edificando hum Altar, afora o Altar 
do Senhor vosso Deos. 

20 Nao he assim, que Achan filho de 
Zare violou o mandado do Senhor, cuja ira 
veio depois sobre todo o povo d’lsrael ? E 
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elle era hum so homem: e oxala que so elle 
tivera perecido pela sua maldade. 

21 Os filhos de Ruben, e de Gad, e os 
da meia Tribu de Manasses, responderao aos 
Principes da Legayao d’Israel: 

22 O Senhor Deos fortissimo, o Senhor 
Deos fortissimo, elle o sabe, e tambem o 
sabera Israel: se nos com animo de preva- 
ricayao levantamos este Altar, elle nao nos 
proteja, mas desde agora nos castigue : 

23 E se o fizemos com animo de offerecer 
sobrelle holocaustos, sacrificios, e victimas 
pacificas, elle nos peya disso conta, e faya 
justiya: 

24 E se antes pelo contrario o nao fizemos 
com animo, e designio de dizer: A’manha 
dirao os vossos filhos aos nossos : Que ten- 
des vos com o Senhor Deos d’Israel ? 

25 O Senhor poz o rio Jordao por termo 
entre nos e vos, 6 filhos de Ruben, e de 
Gad : e assim nao tendes parte no Senhor. 
E esta sera huma occasiao, de que vossos 
filhos apartem os nossos do temor do Senhor. 
Por tanto julgamos que era melhor fazel-lo 
assim, 

26 E dissemos: Fayamos hum Altar, 
nao para offerecermos nelle holocaustos, e 
victimas; 

27 Mas para que este seja hum testemu- 
nho entre nos, e vos, e entre a nossa posle- 
ridade e a vossa, de que servimos ao Se¬ 
nhor, e que temos direito de lhe offerecer 
holocaustos, victimas, e hostias pacificas; 
e que no dia d’amanha nao digao vossos 
filhos aos nossos : Vos nao tendes parte no 
Senhor. 

28 Porque se o quizerem dizer, responder- 
lhes-hao : Eis-aqui o Altar do Senhor, que 
fizerao nossos pais; nao para holocaustos, 
nem sacrificios, mas para servir de testemu- 
nho entre nos, e vos. 

29 Deos nos livre de tamanho crime, 
que nos apartemos do Senhor, e deixemos 
de seguir as suas pisadas, edificando hum 
Altar para offerecer nelle holocaustos, sa¬ 
crificios, e victimas, fora do Altar do Senhor 
nosso Deos, que foi levantado diante do seu 
Tabernaculo. 

30 Quando isto ouvirao o Sacerdote Fi- 
neas, e os Principes da Legayao d’Israel, 
que com elle estavao, se apaziguarao; e 
admittirao mui contentes as palavras dos 
filhos do Ruben, e de Gad, e da meia Tribu 
de Manasses. 

31 E o Sacerdote Fineas filho de Eleazar 
Ihes disse: Agora sabemos, que o Senhor 
he comnosco, visto que estais alheios desta 
prevaricayao, e que livrastes os filhos d’ls- 
rael da vinganya do Senhor. 

32 E deixando aos filhos de Ruben, e de 
Gad, elle com os Principes voltou da terra 
de Galaad, que contina com Canaan, para 
os filhos de Israel, e lhes deo conta de tudo. 

33 Todos ficarao satisfeitos ouvindo isto. 
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E os filhos d’lsrael louvarao a Deos, e nao 
lhes veio mais ao pensamento sahir a com- 
bater com elles, nem a destruir a terra, que 
possuiao. 

34 E os filhos de Ruben, e de Gad cha- 
marao ao Altar, que tinhao edificado, Tes- 
temunho nosso, que o Senhor mesmo he 
Deos. 

CAPITULO XXIII. 
Exhorta Josue os Jilhos d’ Israel a que ob- 

servem pontualmente a Lei do Senhor. 
Ameaga-os de grandes castigos, se fizerem 
o contrario. 

TDASSADO muito tempo, depois que o 
Senhor tinha dado a paz a Israel, sub- 

jugadas todas as Nayoes circumvizinhas, 
sendo Josue ja anciao, e de idade mui 
avanyada: 

2 Chamou Josue a todo o Israel, aos 
Anciaos, aos Principes, aos Capitaes, e aos 
Magistrados, e lhes disse : Eu estou^velho, 
e acho-me numa idade mui adiantada : 

3 E vos vedes tudo o que o Senhor vosso 
Deos tem feito a todas as Nayoes, que estao 
em tomo de vos, e como elle mesmo tem 
pelejado em vosso favor : 

4 E como agora repartio por sorte entre 
vos toda esta terra, des da banda oriental 
do Jordao, ate o mar grande. E posto que 
restem ainda muitas Nayoes, 

5 O Senhor vosso Deos as acabara, e as 
tirara da vossa vista; e vos possuireis a 
terra, como elle o prometteo. 

6 O que somente vos encommendo he, 
que sejais constantes, e sollicitos em guardar 
todas as cousas, que estao escritas no Livro 
da Lei de Moyses, sem vos arredardes 
dellas, nem para a direita, nem para a es- 
querda. 

7 Depois que entrardes na terra destas 
Nacoes, que hao de estar entre vos, nao 
jureis pelo nome dos seus deoses, nem os 
sirvais, nem os adoreis : 

8 Mas conservai-vos unidos ao Senhor 
vosso Deos, como o tendes feito ate este 
dia. 

9 E entao dissipara o Senhor Deos da 
vossa presenya a essas Nayoes grandes, e 
puj antes, e nenhum vos podera resistir. 

10 Hum so d’entre vos perseguira mil 
dos inimigos : porque o Senhor vosso Deos, 
elle mesmo pelejara por vos, como o pro¬ 
metteo. 

11 Todo o ponto esta nisto, que procu- 
reis com todo o cuidado amar ao Senhor 
vosso Deos. 

12 Mas se vos quizerdes seguir os erros 
destes povos, que habitao entre vos, e con- 
trahir com elles matrimonios, e fazer ami- 
zades; 

13 Sabei ja daqui, que o Senhor vosso 
Deos nao os exterminara de diante de vos; 
mas que elles virao a ser para vos huma 
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cova, hum lapo, huma pedra de tropeco ao 
vosso lado, e hum zarguncho nos vossos 
olhos; ate que vos tire, e vos extermine 
desta excellente terra, que vos deo. 

14 Vede que eu estou a entrar no cami- 
nho de toda a terra; e vos reconhecereis 
com toda a certeza, que tudo o que o Senhor 
tinha promettido dar-vos, assim succedeo 
com effeito, sem faltar nada. 

15 Pois assim como Deos cumprio por 
obra, o que de palavra tinha promettido, e 
tudo vos tem succedido felizmente; assim 
fara elle cahir sobre vos todos os males, 
com que vos ameacou, ate que vos tire, e vos 
extermine desta excellente terra, que vos deo, 

16 Se violardes o pacto, que o Senhor 
vosso Deos fez comvosco ; e se servirdes, e 
adorardes os deoses estrangeiros; porque 
entao subitamente se levantara contra vos o 
luror do Senhor, e vos de pressa sereis tira- 
dos desta excellente terra, que vos deo. 

CAPITULO XXIV. 
Traz Josue a memoria aos filhos d'Israel 

tudo o que Deos Jizera por seus peas, e por 
elles. Elies l/ie promettem, que setnpre 
estardo unidos com o Senhor. Morte de 
Josue, e de Eleazar. 

OSUE, tendo feito ajuntar todas as Tribus 
d’lsrael em Sichem, chamou aos Ati- 

ciaos, aos Principes, aos Juizes, e aos Ma- 
gistrados, que se presentarao diante do Se¬ 
nhor, 

2 E fallou assim ao povo : Eis-aqui o 
que diz o Senhor Deos d’lsrael: Vossos 
pais, Tliare pai d’Abrahao, e de Nachor, des 
do principio habitarao na banda d’alem do 
rio, e servirao a deoses estrangeiros. 

3 Mas eu tirei a Abrahao vosso pai da 
Mesopotamia, e trouxe-o a terra de Canaan; 
multipliquei a sua descendencia; 

4 E dei-lhe Isaac, a Isaac dei Jacob, e 
Esau. Destes dei a Esau o monte de Seir 
em possessao : mas Jacob, e seus filhos des- 
eerao para o Egypto. 

5 Depois mandei Moyses, e Aarao, e cas- 
tiguei o Egypto com hum grande numero 
de milagres, e de portentos. 

6 Depois fiz-vos sahir a vos, e a vossos 
pais do Egypto, e vos viestes ao mar: e os 
Egypcios perseguirao a vossos pais com car- 
ropas, e cavallaria ate o Mar Vermelho. 

7 Entao clamarao os filhos d’lsrael ao 
Senhor, o qual poz trevas entre vos, e os 
Egypcios, e fez vir o mar sobrelles, e os 
cobrio. Vossos olhos virao todas as cousas 
que eu fiz no Egypto, e vos habitastes no 
deserto muito tempo. 

8 Depois disto, eu vos introduzi na terra 
do Amorrheo, que habitava no Alemjordao. 
E quando elles pelejavao contra vos, eu vo- 
los entreguei nas maos; e depois de os ter- 
des passado ao fio da espada, vos apode- 
rastes do seu paiz. 

9 Entao se levantou Balac, filho de Sefor, 
e Rei de Moab, e pelejou contra Israel: e 
mandou chamar a Balaam filho de Beor, 
para que este vos amaldipoasse : 

10 Mas eu nao o quizouvir; antes pelo 
contrario vos abendi^oei pela sua boca, e 
vos livrei de suas maos. 

11 Passastes o Jordan, e chegastes a 
Jerico. Pelejarao contra vos os homens 
desta Cidade, os Amorrheos, os Fereseos, 
os Cananeos, os Hetheos, os Gergeseos, os 
Heveos, e os Jebuseos: e eu vo-los entre¬ 
guei nas maos. 

12 Mandei adiante de vos vespas, e lancei 
fora do seu paiz aos dous Reis dos Amor¬ 
rheos, nao com a tua espada, nem com o teu 
arco. 

13 Dei-vos huma terra, que vos nao la- 
vrastes: dei-vos para habitapao Cidades, 
que nao edificastes: dei-vos vinhas, e oli- 
vaes, que nao plantastes. 

14 Agora pois, temei ao Senhor, e ser- 
vio-o com hum coracao perfeito, e mui sin¬ 
cere. Tirai os deoses, que vossos pais ado- 
rarao na Mesopotamia, e no Egypto, e servi 
ao Senhor. 

15 Porcm se vos achais mal com servir 
ao Senhor, na vossa mao esta a escolha. 
Escolhei hoje o que mais vos agradar, e a 
quern prineipalmente deveis servir: se aos 
deoses, a quern servirao vossos pais na Meso¬ 
potamia, ou aos deoses dos Amorrheos, em 
cuja terra habitais: porque eu, e a minha 
casa havemos de servir ao Senhor. 

16 O povo lhe respondeo, e disse: Nao 
permitta Deos, que nos deixemos o Senhor, 
e sirvamos a deoses estrangeiros. 

17 O Senhor nosso Deos elle mesmo nos 
tirou a nos, e a nossos pais da terra do 
Egypto, da casa da servidao : e fez a nossa 
vista grandes prodigios, e nos guardou por 
todo o caminho, por onde andamos, e por 
entre todos os povos, por onde passamos. 

18 Elle expulsou todas estas Nacoes, e 
ao Amorrheo habitador desta terra, em que 
nos entramos. Nos pois serviremos ao Se¬ 
nhor; porque elle he o nosso Deos. 

19 E Josub disse ao povo: Vos nao 
podereis servir ao Senhor: porque elle he 
hum Deos santo, e zelador forte, e nao per- 
doara as vossas maldades, e peccados. 

20 Se vos largardes o Senhor, e servirdes 
a deoses estrangeiros, elle se voltara contra 
vos, e vos affligira, e destruira no cabo de 
todos os bens, que vos tem feito. 

21 E disse o povo a Josue: Nao sera 
assim, como tu dizes; mas nos serviremos 
ao Senhor. 

22 E Josue respondeo ao povo: Vos 
sois testemunhas, de que vos mesmos esco- 
lhestes o Senhor para o servir. E elles re- 
sponderao : Sim, nos somos testemunhas. 

23 Pois agora, accrescentou Josue, tirai 
do meio de vos os deoses estrangeiros, e 
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inclmai os vossos corafoes para o Senhor 
Deos d’lsrael. 

24 E o povo lhe disse : Nos serviremos 
ao Senhor nosso Deos, e seremos obedientes 
aos seus preceitos. 

25 Fez por tanto Josue o concerto na- 
quelle dia, e propoz ao povo os preceitos, e 
as ordenacoes em Sichem. 

26 Escreveo tambem todas estas consas 
no Livro da Lei do Senhor, e tomou huma 
pedra muito grande, e pol-la debaixo d’hum 
carvalho, que estava no Santuario do Se¬ 
nhor : 

27 E disse para todo o povo : Esta pedra, 
que vedes, servir-vos-ha de testemunho, de 
que ella ouvio todas as palavras, que o Se¬ 
nhor vos disse; para que depois o nao pos- 
sais negar, nem mentir ao Senhor vosso 
Deos. 

28 E despedio Josue o povo, que fosse 
cada hum para as suas terras. 

29 Depois disto morreo Josud filho de 

Nun, e servo do Senhor, tendo de idade 
cento e dez annos. 

30 E elles o sepultarao nos confins d’huma 
herdade sua em Thamnathsare, que esta si- 
tuada sobre o monte d’Efraim, para a banda 
setentrional do monte de Gaas. 

31 E servio Israel ao Senhor todo o 
tempo da vida de Josue, e dos Anciaos, que 
viverao muito tempo depois delle, e que 
sabiao todas as obras, que o Senhor tinha 
feito em Israel. 

32 Tomarao tambem os ossos de Jose, 
que os filhos d’Israel tinhao trazido do 
Egypto, e os sepultarao em Sichem, na- 
quelle lugar do campo, que Jacob comprara 
aos filhos d’Hemor, pai de Sichem, por cem 
cordeiras, e ficou em possessao aos filhos 
de Jose. 

33 Morreo tambem Eleazar, filho de Aarao; 
e elles o sepultarao em Gabaath, que per- 
tencia a Fineas seu filho, e lhe foi dada no 
monte d’Efraim. 

JUIZES, 

CHAMADOS EM HEBREO SCHOPHETIM. 

CAPITULO I. 

A Tribu de Juda he nomecida para mar char 
na frente das oatras Tribus. Derrota 
d'Adonibezec : tornada de Jerusalem. 
Mult as Tribus perdoao aos Cananeos. 

T~\EPOIS da morte de Josue consultarao 
os filhos d’Israel o Senhor, dizendo: 

Quem marchara a nossa frente contra os 
Cananeos, e quem sera o nosso General na 
guerra ? 

2 E o Senhor respondeo: Marchara 
Juda: eis-ahi lhe entreguei eu a terra nas 
suas maos. 

3 Entao disse Juda a Simeao seu irmao : 
Sobe comigo a minha sorte, e peleja contra 
os Cananeos, e eu depois irei comtigo a 
tua sorte. E foi com elle Simeao. 

4 E tendo marchado Juda, o Senhor lhes 
entregou nas maos os Cananeos, e os Fere- 
seos; e matarao em Bezec dez mil homens. 

5 E acharao em Bezec a Adonibezec, e 
pelejarao contra elle, e derrotarao aos Ca¬ 
naneos, e Fereseos. 

6 Tendo fugido Adonibezec, forao elles 
em seu alcance, e o apanharao, e lhe cor- 
tarao as extremidades das maos, e dos pes. 
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7 Entao disse Adonibezec: Eu fiz cortar 
as extremidades das maos, e dos pes a 
setenta Reis, que comiao debaixo da minha 
mesa os meus sobejos : Deos me fez a mim, 
o que eu fiz aos outros. Depois o levarao 
a Jerusalem, e alii morreo. 

8 Porque tendo os filhos de Juda comba- 
tido a Jerusalem, a tomarao, e passarao ao 
fio da espada, pondo fogo a toda a Cidade. 

9 Depois baixando pelejarao contra os 
Cananeos, que habitavao nas montanhas, e 
ao Meiodia, e nas planicies. 

10 E Juda, tendo marchado contra os 
Cananeos, que habitavao em Hebron, cha- 
mada antigamente Cariath-Arbe, desfez a 
Sesai, e Ahiman, e Tholmai. 

11 E tendo partido dalli, foi contra os 
habitantes de Dabir, que antigamente se 
chamava Cariath-Sefer, isto Ire, Cidade das 
Letras. 

12 Entao disse Caleb : Eu darei minha 
filha Axa por mulher ao que tomar, e des- 
truir a Cariath-Sefer. 

13 Como a tomasse Othoniel, filho de 
Cenez, e irmao mais mofo de Caleb, este 
lhe deo por mulher a sua filha Axa. 

14 Indo ella de caminho, lhe advertio seu 
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marido, que pedisse hum campo a seu pai. | 
E como ella suspirasse montada num ju- 
mento, lhe disse Caleb: Que he o que 
tens? 

15 E ella lhe respondeo : Da-rae a tua 
benpao. Ja que me destehuma terra secca, 
da-me tambem outra que se possa regar. 
Caleb pois lhe deo huma terra, que se re- 
gava nos altos, e nos baixos. 

16 Ora os filhos de Ceneo, parente de 
Moyses, sahirao da Cidade das Palmeiras 
com os filhos de J uda, ao deserto, que tinha 
cahido na sorte desta Tribu, que esta ao 
Meiodia de Arad, e habitarao com elles. 

17 Marchou depois Juda com Simeao, 
seu irmao, e juntos derrotarao aos Cananeos, 
que habitavao em Sefaath, e os passarao a 
cutelo. E chamou-se esta Cidade Horma, 
isto he, anathema. 

18 Tomou Juda tambem a Gaza com os 
seus contornos, a Ascalon, e a Accaron com 
os seus termos. 

19 E foi o Senhor com Juda, e Juda se 
apoderou de toda a terra das montanhas: 
mas nao pode derrotar os que habitavao no 
valle; porque estes tinhao grande quantidade 
de carropas armadas de fouces. 

20 E elles, em conformidade do que 
Moyses tinha dito, derao Hebron a Caleb, 
que exterminou della os tres filhos d’Enac. 

21 Mas os filhos de Benjamin nao des- 
truirao aos Jebuseos, que moravao em 
Jerusalem: e assim os Jebuseos habitarao 
em Jerusalem com os filhos de Benjamin, 
ate o dia d’hoje. 

22 A casa de Jose tambem marchou con¬ 
tra Bethel, e o Senhor era com elles. 

23 Porque tendo sitiado a Cidade, que 
antes se chamava Luza, 

24 Virao sahir da Cidade a hum homem, 
e lhe disserao: Mostra-nos a entrada da 
Cidade, e usaremos de misericordia comtigo. 

25 Tendo-lha elle mostrado, passarao ao 
fio da espada tudo o que se achou na Cidade; 
mas deixarao livre aquelle homem, e toda a 
sua familia. 

26 E posto em liberdade," foi-se para a 
terra d’Hethim, e fundou la huma Cidade, 
a que poz o nome de Luza: e assim se 
chama ate o presente dia. 

27 Tambem Manasses nao destruio de 
todo a Bethsan, e a Thanac com os lugarejos 
da sua dependencia; nem aos habitantes de 
Dor, de Jeblaam, e de Maggedo com os seus 
lugarejos: e comeparao os Cananeos a ha- 
bitar com elles. 

28 Mas tanto que Israel cobrou mais for- 
pas, fel-los sim tributarios; mas nao os quiz 
extinguir. 

29 Efraim tambem nao matou os Ca¬ 
naneos, que habitavao em Gazer; mas 
deixou-se ficar convelles. 

30 Tao pouco exterminou Zabulon os 
habitantes de Cetron, e de Naalol; senao 

que os Cananeos habitarao no meio delle 
e lhe forao tributarios. 

31 Nem tambem Aser destruio os habi¬ 
tantes d’Accho, de Sidon, d’Ahalab, d’Acha- 
zib, d’Helba, d’Afec, e de Rohob: 

32 Antes morou no meio dos Cananeos, 
habitantes daquella terra, e nao os exter¬ 
minou. 

33 Nefthali tambem nao extinguio os 
habitantes de Bethsames, e de Bethanath; 
mas morou entre os Cananeos, que havia 
naquella terra: e os Bethsamitas, e Betha- 
nitas lhe forao tributarios. 

34 E os Amorrheos tiverao os filhos de 
Dan encerrados no monte, sem lhes darem 
lugar de descer para as planicies: 

35 E habitarao no monte d’Hares, que 
se interpreta monte dos testos, em Ajalon, e 
em Salebim. Mas a casa de Jose carregou 
sobrelles, e os fez seus tributarios. 

36 E os limites dos Amorrheos forao des 
da Subida do Escorpiao, Petra, e os lugares 
mais altos. 

CAPITULO II. 
Hum Enviado de Deos reprehende os Is- 

raelitas por terem perdoado aos Cananeos. 
Infidelidade dos Israelitas, depois da morte 
de Josue. 

T^NTAO subio de Galgala o Anjo do 
-*-J Senhor ao lugar dos Choradores, e 
disse: Eu vos tirei do Egypto, e vos metti 
de posse da terra, que eu tinha jurado dar a 
vossos pais; e vos prometti guardar para 
sempre o pacto, que tinha feito comvosco: 

2 Mas com a condipao, que nao farieis 
concerto com os habitantes desta terra, mas 
que havieis de destruir os seus Altares; e 
vos nao quizestes ouvir a minha voz: porque 
fizestes isto ? 

3 Esta he a razao, por que eu nao tenho 
querido extinguil-los da vossa presenpa, para 
que os tenhais por inimigos, e os seus deoses 
sejao a vossa ruina. 

4 A tempo que o Anjo do Senhor dizia 
estas palavras aos filhos d’lsrael, levantarao 
elles a sua voz, e se pozerao a chorar. 

5 E daqui foi aquelle lugar chamado o 
lugar dos Choradores, ou das lagrimas; e 
offerecerao nelle hostias ao Senhor. 

6 Despedio pois Josue o povo, e os filhos 
d’lsrael forao cg.da hum para a terra, que 
lhe tinha cabido em sorte, para a possuirem; 

7 E servirao ao Senhor todo o tempo da 
vida de Josue, e dos Anciaos, que lhe sobre- 
viverao por largo tempo, e que sabiao todas 
as obras, que o Senhor tinha feito a favor 
d’lsrael. 

8 Entre tanto morreo Josue, filho de Nun, 
servo do Senhor, de idade de cento e dez 
annos; 

9 E sepultarao-no nos confins da sua 
herdade em Thamnathsare, no monte d’E- 
fraim, ao Setentriao do monte Gaas. 
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10 Tendo-se pois ido unir a seus pais 
toda aquella gera^ao, levantarao-se em seu 
lugar outros, que nao conheciao o Senhor, 
nem as obras, que tinhafeito a favor d’Israel. 

11 E os filhos d’Israel obrarao o mal 
diante do Senhor, e servirao aos Baalins. 

12 Largarao o Senhor Deos de seus pais, 
que os havia tirado do Egypto, e seguirao 
aos deoses estranhos, e aos deoses dos po- 
vos, que habitavao em tomo delies; adora- 
rao-nos, e provocarao o Senhor a ira, 

13 Deixando a este, para servirem a Baal, 
e a Astaroth. 

14 Irado pois o Senhor contra Israel, os 
entregou nas maos dos que os despojassem: 
estes os tomarao, e venderao aos inimigos, 
que habitavao ao redor, e elles nao poderao 
resistir aos seus adversaries : 

15 Mas para qualquer parte que fossem, 
sempre a mao do Senhor estava sobrelles, 
corno o Senhor lho tinha dito, e jurado: e 
assim forao em extremo affligidos. 

16 0 Senhor lhes suscitou Juizes, que os 
livrassem das maos dos seus oppressores: 
mas nem ainda assim quizerao ouvil-los, 

17 Prostituindo-se a deoses estrangeiros, 
e adorando-os. Deixarao depressa o ca- 
rninho, por onde seus pais tinhao andado; 
e tendo ouvido os mandamentos do Senhor, 
tudo fizerao pelo contrario. 

18 Quando o Senhor lhes suscitava Juizes, 
elle se deixava dobrar da misericordia, em 
quanto os Juizes viviao: e elle ouvia os 
gemidos dos afflictos, e os livrava da cruel- 
dade dos que os saqueavao. 

19 Mas depois que o Juiz era morto, 
tornavao logo aos mesmos peccados, e com- 
mettiao muito peiores cousas do que tinhao 
feito seus pais, seguindo os deoses estran¬ 
geiros, servindo-os, e adorando-os. Nao 
deixarao as suas invenfoes, nem o caminho 
durissimo, por onde costumavao andar. 

20 Accendeo-se pois contra Israel o furor 
do Senhor, e elle disse: Pois que este povo 
tem violado o pacto, que eu tinha feito com 
seus pais, e desprezou ouvir a rninha voz; 

21 Tambem eu nao destruirei as Nayoes, 
que Josue deixou, quando morreo; 

22 Para assim ver, se os filhos de Israel 
guardao, ou nao guardao o caminho do 
Senhor; e se elles andao por elle, como 
seus pais andarao. % 

23 Por isso deixou o Senhor persistir 
todas estas Napoes, e nao as quiz destruir 
em pouco tempo, nem as entregou nas maos 
a Josue. 

CAPITULO III. 
Servidao dos Israelitas sob Cusan. Othoniel 

he o seu Libertador. Servidao sob Eglon. 
Aod os livra della. Sangar terceiro Juiz 
d’ Israel. 

TJ’IS-AQUI as gentes, que o Senhor deixou 
" para instruir por meio dellas a Israel, e 
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a todos aquelles, que nao conheciao as guer- 
ras dos Cananeos; 

2 A fim de que ao depois aprendessem 
seus filhos a combater contra seus inimigos, 
e se avezassem a pelejar: 

3 Deixou sinco Principes dos Filistheos, 
e todos os Cananeos, os Sidonios, e os 
Heveos, que habitavao no monte Libano, 
des do monte de Baal-Hermon, ate a en- 
trada d’Emath. 

4 E deixou-os, para provar com elles a 
Israel, e para ver se elle obedecia, ou nao 
obedecia aos mandamentos do Senhor, que 
elle tinha intimado a seus pais por Moyses. 

5 Os filhos pois d’Israel habitarao no meio 
dos Cananeos, dos Hetheos, dos Amorrheos, 
dos Fereseos, dos Heveos, e dos Jebuseos. 

6 E tomarao por mulheres as filhas destes, 
e derao suas filhas aos filhos dos mesmos, e 
servirao a seus deoses. 

7 E fizerao o mal diante do Senhor; e 
esquecerao-se do seu Deos; e servirao aos 
Baalins, e a Astaroth. 

8 Irado pois o Senhor contra Israel, en- 
tregou-os as maos de Chusan Rasathaim, 
Rei de Mesopotamia, ao qual estiverao su- 
jeitos oito annos. 

9 E tendo clamado ao Senhor, elle lhes 
suscitou hum Salvador, que os livrou; a 
saber, Othoniel, filho de Cenez, e irmao 
mais mofo de Caleb : 

10 E o espirito do Senhor esteve nelle, e 
elle julgou a Israel. E tendo sahido em 
campanha, o Senhor lhe entregou as maos 
a Chusan Rasathaim, Rei da Syria, a quem 
derrotou. 

11 E ficou a terra em paz quarenta annos, 
e morreo Othoniel, filho de Cenez. 

12 Entao tornarao os filhos d’Israel a 
fazer o mal diante do Senhor: o qual le- 
vantou contra elles a Eglon Rei de Moab; 
porque tinhao peccado na sua presenca. 

13 E lhe unio os filhos d’Ammon, e 
d’Amalec; e elle Eglon se avancou, e der¬ 
rotou a Israel, e se apoderou da Cidade 
das Palmeiras. 

14 E servirao os filhos d’Israel a Eglon, 
Rei de Moab, dezoito annos. 

15 Depois disto clamarao elles ao Senhor: 
e o Senhor lhes suscitou hum Salvador por 
nome Aod, filho de Gera, filho de Jemini, 
que se servia da mao esquerda igualmente 
que da direita. E por elle mandarao os 
filhos d’Israel seus presentes a Eglon, Rei 
de Moab. 

16 O qual Aod mandou fazer para si 
huma adaga, que tinha os copos da largura 
da palma da mao, e a cingio debaixo do 
vestido ao lado direito. 

17 E presentou os regalos a Eglon, Rei de 
Moab. Ora Eglon era em extremo gordo. 

18 E Aod, depois de lhe ter presentadoos 
regalos, foi seguindo os companheiros, que 
tinhao vindo com elle. 
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19 E tendo voltado de Galgala, onde 
estavao os idolos, disse ao Rei: Tenho que 
dizer a vossa Magestade huma palavra em 
segredo. E o Rei lhe mandou que esperasse 
calado ; e tendo sahido para fora todos os 
que o rodeavao, 

20 Entrou Aod a elle; e estando assen- 
tado o Rei so no seu quarto de verao, lhe 
disse : Tenho que dizer a Vossa Magestade 
huma palavra da parte de Deos. O Rei se 
levantou logo do seu Throno. 

21 E Aod estendendo a sua mao esquerda, 
tirou a adaga do lado direito, e lha cravou 
no ventre com tanta forpa, 

22 Que os copos, e a folha entrarao pela 
ferida, e a adaga encontrou apertos na muita 
quantidade dagordura. E nao tirou a ada¬ 
ga; mas como a cravou, assim a deixou: e 
logo os excrementos, que havia no ventre, 
sahirao pelas suas vias naturaes. 

23 Aod porem, tendo muito bem fechado, 
e segurado as portas do quarto, 

24 Sahio por hum postigo. E entrando 
os criados do Rei, virao fechadas as portas 
do quarto, e disserao : Talvez esta alliviando 
o ventre no seu quarto de verao. 

25 E esperando muito tempo ate ficarem 
confusos, e vendo que ninguem lhes abria, 
tomarao a chave : e abrindo acharao a seu 
Senhor estendido morto em terra. 

26 E em quanto elles estavao nesta tur- 
bapao, sahio Aod, e passou pelo lugar dos 
idolos, de donde tinha voltado atlas, e che- 
gou a Seirath : 

27 E logo tocou a trombeta no monte 
d’Efraim: e os filhos d’Israel descerao com 
elle mesmo na frente, 

28 O qual lhes disse : Segui-me; porque 
o Senhor nos entregou nas maos os Moabi- 
tas, nossos inimigos. Forao elles seguin- 
do-o, e tomarao os vaos do Jordao, por onde 
se vai a Moab, e nao deixarao passar a 
nenhum : 

29 Mas matarao desta feita perto de dez 
mil Moabitas, todos homens robustos e es- 
forpados : nenhum delies pode escapar. 

30 Neste dia ficou Moab humilhadcrde- 
baixo da mao d’lsrael: e a terra ficou em 
paz oitenta annos. 

31 Depois deste foi Samgar, filho de 
Anath, que matou a seiscentos Filistheos 
com a relha d’hum arado: e elle mesmo 
tambem defendeo a Israel. 

CAPITULO IV. 
Serviddo sob Jabin. Debbora, e Barac des- 

fazem a Sisara General de Jabin. 

ORNARAO os filhos d’lsrael a fazer o 
mal na presenpa do Senhor, depois da 

morte d’Aod. 
2 E o Senhor os entregou nas maos de 

Jabin, Rei de Canaan, que reinou em Asor. 
Tinha este por General do seu exercito a Sisa¬ 
ra, o qual habitava em Haroseth das Gentes. 

3 E os filhos d’lsrael clamarao ao Senhor: 
porque Jabin tinha novecentas carropas ar¬ 
madas de fouces, e os havia estranhamente 
opprimido por vinte annos. 

4 Havia huma Profetiza chamada Deb¬ 
bora, mulher de Lapidoth, a qual naquelle 
tempo julgava o povo. 

5 E se assentava debaixo d’huma pal- 
meira, que se chamava do seu nome, entre 
Rama, e Bethel no monte d’Efraim: e os 
filhos d’lsrael vinhao a ella em todas as suas 
differenpas. 

6 Esta pois mandouc hamar a Barac, filho 
d’Abinoem, de Cedes de Nefthali, e lhe 
disse: O Senhor Deos de Israel te manda: 
Vai, e leva o exercito ao monte Thabor, e 
tomaras comtigo dez mil combatentes dos 
filhos de Nefthali, e dos filhos de Zabulon : 

7 E quando estiveres junto a torrente de 
Cison, farei que venhao a ti Sisara, General 
do exercito de Jabin, e as suas carropas, e 
todas as suas tropas, e tos entregarei nas 
maos. 

8 E Barac lhe respondeo: Se vieres co- 
migo, irei; se nao quizeres vir comigo, nao 
irei. 

9 Ella lhe disse: Eu irei comtigo; mas 
desta feita nao te sera attribuida a victoria, 
porque Sisara sera entregue nas maos d’hu¬ 
ma mulher. Levantou-se pois Debbora, e 
partio com Barac para Cedes: 

10 O qual, tendo feito vir os de Zabulon. 
e Nefthali, marchou com dez mil comba¬ 
tentes, tendo a Debbora em sua companhia. 

11 He de saber, que Haber Cineo havia 
muito tempo que se tinha separado dos 
outros Cineos, seus irmaos, filhos d’Hobab, 
parente de Moyses: e tinha estendido as 
suas tendas ate o valle chamado Sennim, e 
estava junto a Cedes. 

12 E deo-se noticia a Sisara, que Barac, 
filho d’Abinoem se tinha avanpado, ate o 
monte Thabor. 

13 Fez elle logo ajuntar as suas novecen¬ 
tas carropas armadas de fouces, e fez marchar 
todo o seu exercito d’Haroseth das Gentes, 
ate k torrente de Cison. 

14 Entao disse Debbora a Barac: Le- 
vanta-te, porque eis-aqui o dia, em que o 
Senhor te entregou nas maos a Sisara: olha 
que elle mesmo he o teu Conductor. Desceo 
pois Barac do monte Thabor, e dez mil com¬ 
batentes com elle. 

15 Ao mesmo tempo aterrou o Senhor a 
Sisara, a todas as suas carropas, e a todas as 
suas tropas, que cahirao ao fio da espada, 
logo que Barac se deixou ver; de sorte que 
Sisara, saltando da sua carropa, fugio a pe.. 

16 E Barac foi seguindo as carropas fu- 
gitivas, e a todo o exercito, ate Haroseth das 
Gentes; e toda a multidao dos inimigos foi 
morta, sem escapar hum so. 

17 Sisara porem chegou fugindo a tenda 
de Jahel, mulher d’Haber Cineo. Porque 
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entre Jabin, Itei d’Azor, e a casa d’Haber 
Cineo havia paz. 

18 Tendo Jahel sahido ao encontro de 
Sisara, lhe disse : Entre ca, meu Senhor: 
entre, e nao tema. Entrou elle na tenda, e 
coberto por ella com a capa, 

19 Lhe disse: Pepo-te que me des huma 
pouca d’agua, porque trago muita sede. 
Ella abrio hum odre de leite, e lhe deo a 
beber, e o cobrio. 

20 E entao lhe disse Sisara: Poe-te a 
porta da tenda; e se alguem vier, e te per- 
guntar se esta aqui alguem, responder-lhe-has 
que nao. 

21 Tomou pois Jaliel, mulher d’Haber, 
hum prego dos que serviao na sua tenda; e 
com elle tomou tambem hum martello: e 
entrando em silencio, e pe ante pe, applicou 
o prego a fonte da cabepa de Sisara; e dan- 
do com o martello, o cravou pelo cerebro, 
ate o mesmo prego dar na terra: e Sisara, 
ajuntando o seu profundo sono com a morte, 
desfaleceo, e morreo. 

22 Ao mesmo tempo chegou Barac em 
seguimento de Sisara; e Jahel, sahindo-lhe 
ao encontro, lhe disse : Vem, e eu te mostra- 
rei o homem, que buscas. O qual, tendo en- 
trado aonde ella estava, vio a Sisara estirado 
morto, com o prego encravado na fonte. 

23 Naquelle dia pois humilhou Deos a 
Jabin, Rei de Canaan, diante dos filhos 
d’Israel: 

24 Os quaes, crescendo cada dia em vigor, 
apertavao com mao forte a Jabin, Rei de 
Canaan, ate que de todo o destruirao. 

CAPITULO V. 
Cantico de Debbora. 

TVT AQUELLE dia Debbora,eBarac,filho de 
^ Abinoem, cantarao o seguinte Cantico : 
2 Vos, os que d’entre os filhos de Israel 

espontaneamente offerecestes as vossas vidas 
ao perigo, bemdizei ao Senhor. 

3 Ouvi, Reis, applicai a orelha, Principes : 
eu sou, eu sou, a que cantarei ao Senhor, a 
que consagrarei Hymnos ao Senhor Deos 
d’Israel. 

4 Senhor, ao tempo que tu sahias de Seir, 
e passavas pelo paiz de Edom, a terra se 
rnoveo, os Ceos, e as nuvens destillarao aguas. 

5 Os montes se derreterao diante da face 
do Senhor; derreteo-se o Sinai diante da 
face do Senhor Deos d’Israel. 

6 Nos dias de Samgar, hllio d’Anath, nos 
dias de Jahel, nao havia quern trilhasse os 
eaminhos : os que necessitavao de passar por 
elles, buscavao atalhos desviados daestrada. 

7 Cessarao os valentes em Israel, e des- 
apparecerao : ate que se levantou Debbora, 
ate que se levantou huma mai em Israel. 

8 O Senhor escolheo novas guerras, e elle 
mesmo derribou as portas dos inimigos: 
quando antes em quarenta mil soldados 
d’Israel nao se via nem escudo, nem lam a. 

204 

9 O meu coracao ama aos Principes 
d’Israel: Vos, os que voluntaries vos offere¬ 
cestes ao perigo, bemdizei ao Senhor. 

10 Vos, os que montais sobre luzidos ju- 
mentos, os que occupais as cadeiras da jus- 
tipa, os que andais pelo caminho, fallai. 

11 Ahi aonde forao quebradas as carro- 
pas, e se affogou o exercito inimigo, alii se- 
jao contadas as justipas do Senhor, e a sua 
clemencia para com os valentes d’Israel: 
entao desceo o povo do Senhor as portas, e 
alcancou o Principado. 

12 Levanta-te, levanta-te, Debbora, le- 
vanta-te, levanta-te, e entoa hum Cantico: 
levanta-te, Barac, e toma posse dos teus 
cativos, filho d’Abinoem. 

13 Salvarao-se as reliquias do povo: o 
Senhor pelejou nas pessoas destes valentes. 

14 Hum d’Efraim os derrotou em 
Amalec : e depois delle outro de Benjamin 
contra os teus povos, 6 Amalec : de Machir 
descendem os Principes, e de Zabulon os 
Generaes do exercito para batalhar. 

15 Os Capitaes d’Issachar se acharao com 
Debbora, e seguirao as pisadas de Barac, o 
qual se lanpou no perigo, como quem se 
precipita num abysmo: dividido Ruben 
contra si mesmo, acharao-se em contenda os 
seus homens de valor. 

16 Por que habitas tu entre dous termos, 
para ouvires os balidos dos rebanhos ? Divi¬ 
dido Ruben contra si mesmo, se acharao em 
contenda os seus homens de valor. 

17 Em quanto Galaad estava descancado 
da banda dalern do Jordao ; e Dan se occu- 
pava em esquipar as suas naos : Aser habi- 
tava na costa do mar, e se deixava estar nos 
seus portos. 

18 Mas Zabulon, e Nefthali se expozerao 
a morte na terra de Merome. 

19 Vierao os Reis, e pelejarao; peleja¬ 
rao os Reis de Canaan em Thanach, junto 
das aguas de Mageddo, e ainda assirn nao 
alcanparao presa alguma. 

20 Do Ceo se pelejou contra elles : as 
estrellas conservando-se na sua ordem, e no 
seu curso, pelejarao contra Sisara. 

21 A torrente de Cison arrastou os seus 
cadaveres; a torrente de Cadumim, a tor- 
rente de Cison : poe o pe, minha, alma sobre 
estes valentes. 

22 As unhas dos cavallos cahirao com o 
impeto da fuga; e os mais robustos dos ini¬ 
migos se precipitarao na sua ruina. 

23 Amaldifoai a terra de Meroz, disse o 
Anjo do Senhor: amaldicoai os seus habi- 
tantes'; porque nao acudirao a soccorrer o 
Senhor, a ajudar os mais valentes dos seus 
guerreiros. 

24 Bemdita seja entre as mulheres Jahel, 
esposa d’Haber Cineo, e seja bemdita na sua 
tenda. 

25 Ella deo leite ao que lhe pediaagua, enu-i 
rna taca de Principes lhe presentou manteiga. 
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26 Estendeo a m&o esquerda a hum pr£- 
go, e a direita a hum martello dos officiaes : 
e buscando na cabepa lugar para a ferida, 
deo o golpe em Sisara, traspassando-lhe com 
grande forja as fontes. 

27 Cahio entre os seus pes; desfaleceo, e 
espirou : revolvia-se ante os seus pes, e jazia 
morto, e num estado miseravel. 

28 A mai de Sisara, olhando pela janella, 
gritava, e des do seu quarto dizia: Porque 
tarda tanto em voltar a sua carroca ? porque 
sao tao pesados os pes dos seus quatro 
cavallos ? 

29 Mas huma de suas mulheres mais ad- 
vertida do que as outras, respondeo a sogra 
estas palavras: 

30 Talvez que a esta hora esteja elle 
repartindo o esbulho, e escolhendo para si a 
mais fermosa das cativas : estao-se escolhen- 
do entre todos os despojos vestidos de varias 
cores, para se darem a Sisara; e algum 
precioso ornamento se lhe destina para 
trazer ao pescofo. 

31 Assim perejao, Senhor, todos os teus 
inimigos: os que porem te amao, brilhem 
eomo o Sol, quando nasce. 

32 E esteve a terra em paz quarenta annos. 

CAPITULO VI. 
Serviddo dos Israelitas sob os Madianitas. 

Gedeao escol/iido por Deos para os livrar. 

HPORNARAO os filhos d’Israel a fazer o 
•*- mal diante do Senhor; e elle os entregou 

por sete annos nas maos dos Madianitas. 
2 Estes os pozerao em tao grande op- 

pressao, que se virao obrigados a fazer covas, 
e cavernas nos montes, e fortalezas para lhes 
poderem resistir. 

3 Depois dos Israelitas terem feito as suas 
semeaduras, vinhao os Madianitas, os Ama- 
lecitas, e os outros povos Orientaes : 

4 E pondo as suas tendas nos seus cam- 
pos, talavao tudo quando ainda estava em 
herva ate a entrada de Gaza; e nao deixavao 
aos Israelitas nada do que lhes era necessario 
para a vida; nem ovelhas, nem bois, nem 
jumentos. 

5 Porque elles vinhao com todos os seus 
rebanhos, e tendas: e a maneira de gafa- 
nhotos cobriao tudo com huma multidao in- 
numeravel d’homens, e camelos, destruindo 
tudo quanto tocavao. 

6 E Israel foi em extremo humilhado em 
presenfa de Madian. 

7 Clamarao pois ao Senhor, pedindo-lhe 
que os soccorresse contra os Madianitas. 

8 Entao lhes mandou o Senhor hum Pro- 
feta, que lhes disse : Eis-aqui o que diz. o 
Senhor Deos d’Israel: Eu vos fiz sahir do 
Egypto, e vos tirei da casa da servidao. 

9 Livrei-vos do poder dos Egypcios, e de 
todos os inimigos que vos aftiigiao: lancei 
fora os Amorrheos na vossa chegada, e entre- 
guei-vos esta sua terra. 

10 E vos disse: Eu soujo Senhor vosso 
Deos ; nao temais os deoses dos Amorrheos, 
em cuja terra habitais. E vos nao quizestes 
ouvir a minha voz. 

11 Depois disto veio o Anjo do Senhor, 
e assentou-se debaixo d’hum carvalho, que 
havia em Efra, e pertencia a Joas pai da 
familia d’Ezri. E estando Gedeao seu filho 
sacudindo e alimpando o seu trigo no lagar, 
pai'a o esconder dos Madianitas; 

12 Lhe appareceo o Anjo do Senhor, e 
lhe disse: O Senhor he comtigo, 6 homem o 
mais valente de todos. 

13 E Gedeao lhe disse : Se o Senhor he 
comnosco, peco-te, Senhor meu, que me 
digas, donde he que cahirao sobre nos todos 
estes males ? Onde estao aquellas suas ma- 
ravilhas, que nossos pais nos tem contado, 
dizendo: O Senhor nos tirou do Egypto ? 
Mas agora nos tem o Senhor desamparado, 
e nos entregou nas maos dos Madianitas. 

14 Entao o Senhor olhando para elle, lhe 
disse : Vai nessa tua fortaleza, e livraras a 
Israel do poder dos Madianitas : sabe que 
eu sou quem te mandou. 

15 Gedeao lhe replicou: Dize-me, te 
pefo, meu Senhor, como poderei eu livrar a 
Israel? Tu sabes que a minha familia he a 
ultima de Manasses, e que eu sou o menor 
na casa de meu pai. 

16 E o Senhor lhe respondeo : Eu serei 
comtigo, e tu derrotaras os Madianitas, como 
se elles fossem hum so homem. 

17 Proseguio Gedeao : Se eu achei graca 
diante de ti, da-me hum sinal por onde 
conhefa, que tu es quem me fallas. 

18 E nao te vas daqui, menos que eu nao 
volte, e nao traga hum sacrificio, e to offe- 
repa. E elle lhe respondeo : Eu esperarei 
ate que tornes a vir. 

19 Gedeao pois tendo entrado em sua 
casa, cozeo hum cabrito, e fez d’huma certa 
medida de farinha paes asmos ; e mettida a 
came num cesto, e o caldo da carne numa 
panella, trouxe tudo ao lugar debaixo do 
carvalho, e lho presentou. 

20 O Anjo do Senhor lhe disse: Toma 
esta carne, e esses paes asmos, e poe-nos 
sobre essa pedra, e derrama-lhes por sima 
esse caldo. Tendo-o assim feito Gedeao, 

21 Estendeo o Anjo do Senhor a ponta 
da vara, que tinha na mao, e tocou com ella 
a carne, e os paes asmos : e immediatamente 
sahio da pedra hum fogo, que consumio a 
carne, e os paes asmos: e a este tempo des- 
appareceo de seus ollios o Anjo do Senhor, 

22 E vendo Gedeao que era hum Anj o do 
Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deos! 
que vi o Anjo do Senhor face a face. 

23 E o Senhor lhe disse : A paz seja 
comtigo : nao temas; nao has de morrer. 

24 Alii mesmo pois edificou Gedeao hum 
Altar ao Senhor, a que chamou a Paz do 
Senhor; nome que elle conserva ate hoje. E 
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estando elle ainda em Efra, que pertence a 
familia de Ezri, 

25 Na seguinte noite lhe disse o Senhor: 
Toma hum touro de teu pai, e outro de sete 
annos, e derrubaras o Altar de Baal, que he 
de teu pai; e corta o bosque, que cerca o 
Altar: 

26 E edificaras hum Altar ao Senhor teu 
Deos no alto desta pedra, sobre a qual 
pozeste antes o sacrificio: e tomaras o se- 
gundo touro, e o offereceras em holocausto 
sobre huma fogueira da lenha, que terns cor- 
tado do bosque. 

27 Gedeao tendo tornado dez dos seus 
servos, fez o que o Senhor lhe mandara. Mas, 
temendo a familia de seu pai, e os homens 
da Cidade, nao o quiz fazer de dia, senao 
que tudo executou de noite. 

28 Como os homens daquella Cidade 
pois, tendo-se levantado pela manha, vissem 
derrubado o Altar de Baal, cortado o bosque, 
e o outro touro posto sobre' o Altar, que 
acabava de se erigir, 

29 Disserao huns para os outros : Quem 
seria o que fez isto? E averiguando quem 
teria sido o author da obra, houve quem lhes 
disse : Gedeao, filho de Joas, foi o que fez 
todas estas cousas. 

30 Indo pois ter com Joas, lhe disserao 
estes homens: Faze vir aqui teu filho, para 
que morra; porque destruio o Altar de 
Baal, e cortou o seu bosque. 

31 Joas lhes respondeo: Acaso sois vos 
os vingadores de Baal para combaterdes por 
elle ? Aquelle que he seu inimigo, morra 
antes que chegue o dia d’amanha : se elle he 
Deos, vingue-se de quem destruio o seu 
Altar. 

32 Daquelle dia em diante foi Gedeao 
chamado Jerobaal, por causa daquelle dito 
de Joas: Vingue-se Baal daquelle, que des¬ 
truio o seu Altar. 

33 Entretanto os Madianitas, os Ama- 
lecitas, e os povos do Oriente se ajuntarao 
num corpo; e depois de terem passado o 
Jordao, vierao acampar-se no Valle de 
Jezrael. 

34 Ao mesmo tempo o Espirito do Senhor 
entrou em Gedeao, o qual tocando com a 
trombeta, appellidou a casa d’Abiezer, para 
que o seguisse. 

35 Enviou tambem messageiros por toda 
a Tribu de Manasses, que tambem o seguio; 
e enviou outros as Tribus d’Aser, de Zabulon, 
e de Nefthali, que lhe sahirao ao encontro. 

36 Entao disse Gedeao a Deos : Se tu es 
servido livrar a Israel por meio da minha 
mao, como me disseste, 

37 Porei eu na eira este vello de la: e se 
o orvalho cahir so no vello, e toda a terra 
ficar secca, conhecerei eu dahi que salvaras 
a Israel pela minha mao, segundo me pro- 
metteste. 

38 E assim succedeo. Porque tendo-se 
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levantado de manha, espremeo o vello, e do 
orvalho que escorreo delle, encheo huma 
concha. 

39 Tornou Gedeao a dizer a Deos: Nao 
se accenda contra mim o teu furor, se eu 
ainda fizer outra prova, pedindo segundo 
sinal no vello. Pefo que so o vello esteja 
secco, e toda a terra molhada do orvalho. 

40 E naquella mesma noite fez o Senhor 
o que Gedeao lhe pedira: e so no vello 
houve seccura, e orvalho em toda a terra. 

CAPITULO VII. 
Desbarata Gedeao so com trezentos homens o 

exercito dos Madianitas. 

EROBAAL pois, que tambem se chama 
Gedeao, tendo-se levantado de noite, 

veio acompanhado de todo o povo a fonte 
chamada Harad. Os Madianitas porem 
estavao acampados no valle, na parte seten- 
trional de hum outeiro eminente. 

2 Entao disse o Senhor a Gedeao: Tu 
tens comtigo muito povo. Madian nao sera 
entregue nas maos de tanta gente, para que 
nao succeda gloriar-se Israel contra mim, e 
dizer : Por minhas proprias forcas he que eu 
fui livre. 

3 Falla ao povo, e manda deitar este 
pregao: Aquelle que he medroso, e timido, 
volte. E forao vinte e dous mil homens do 
povo, os que se retirarao do monte de 
Galaad, e se forao; e so ficarao dez mil. 

4 Disse entao o Senhor a Gedeao : Ainda 
he muito o povo: leva-os as aguas, e la os 
provarei: e aquelle que eu te disser que 
parta comtigo, esse va; e a quem eu o 
prohibir, volte. 

5 E tendo o povo descido as aguas, disse 
o Senhor a Gedeao: Poras a hum lado os 
que lamberem a agua com a lingua, como 
costumao fazer os caes : e os que se puzerem 
de joelhos para beber, estarao noutra parte. 

6 Foi pois o numero dos que tinhao 
lambido a agua, lanfando-a com a mao a 
boca, trezentos homens: todo o resto da 
gente tinha dobrado os joelhos para beber. 

7 Depois do que, disse o Senhor a Ge¬ 
deao : Com estes trezentos homens, que 
lamberao a agua, he que eu vos hei de livrar, 
e te hei de entregar nas maos a Madian : 
toda a outra gente porem volte para suas 
casas. 

8 Gedeao, tendo tornado viveres, e trom- 
betas, a proporcao do numero, mandou que 
toda a mais multidao se retirasse as suas 
tendas : e elle com os seus trezentos homens 
sahio a batalha. Estava o campo de Madian 
em baixo no valle. 

9 Naquella mesma noite lhe disse o Se¬ 
nhor : Levanta-te, e desce ao campo; porque 
eu tos tenho entregado as maos. 

10 Se tens medo de ir so, va comtigo o 
teu criado Fara. 

11 E, em tendo ouvido o que elles fallao, 
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entao se confortaraS as tuas maos, e desceras 
com mais seguranya sobre o campo dos ini- 
migos. Gedeao pois, tomando comsigo a 
seu criado Fara, desceo para aquella parte 
do campo, onde estavao as sentinellas do 
exercito. 

12 Os Madianitas, Amalecitas, e todos os 
povos do Oriente estavao estendidos no 
valle, como hum bando de gafanhotos; os 
camelos nao tinhao numero, e erao como a 
area, que ha na praia do mar. 

13 E tendo-se aproximado Gedeao, ouvio 
estar hum contando a outro o seu sonho, e 
referindo-lhe deste modo o que vira: Eu 
tive hum sonho, em que me parecia que via 
como hum pao de cevada cozido debaixo do 
rescaldo, que rolava para baixo, e se deixava 
cahir sobre o campo dos Madianitas; e tendo 
chegado a huma tenda, a sacudio, contrastou, 
e lanyou de todo por terra. 

14 Respondeo o outro, a quem elle fal- 
lava : Isto nao he outra cousa, senao a es- 
pada de Gedeao, filho de Joas homem 
Israelita: porque o Senhor lhe entregou 
nas maos a Madian, e a todo o seu campo. 

15 Gedeao, tendo ouvido este sonho, e a 
interpretayao, que lhe fora dada, adorou a 
Deos: e tornando ao campo d’Israel, disse 
aos seus : Levantai-vos; porque o Senhor nos 
entregou as maos o campo de Madian. 

16 E depois de dividir os seus trezentos 
homens em tres batalhoes, deo a cada hum 
sua trombeta, e sua quarta vazia, com sua 
lanterna no meio de cada quarta. 

17 E disse-lhes: Fazei o mesmo, que me 
virdes fazer. Eu entrarei por hum lado do 
campo; segui tudo o que eu fizer. 

18 Quando soar a trombeta, que tenho na 
minha mao, tocai vos tambem as vossas ao 
redor do campo, e clamai de chusma: Ao 
Senhor, e a Gedeao. 

19 Seguido pois dos seus trezentos ho¬ 
mens, entrou Gedeao por hum lado do 
campo, ao principio da vigia da meia noite; 
e despertadas as sentinellas, comeyarao Ge¬ 
deao, e os seus a tocar as trombetas, e a que- 
brar as quartas, dando com humas nas outras. 

20 £ tocando em tres lugares distinctos ao 
redor do campo, logo que quebrarao as 
quartas, tomarao as luzes na mao esquerda; 
e tocando as trombetas com a direita, gritarao 
juntos : A espada do Senhor, e de Gedeao: 

21 Conservando - se cada hum no seu 
posto ao redor do campo inimigo. Imme- 
diatamente todo o campo dos Madianitas se 
poz em desordem ; e dando grandes gritos, e 
urros, fughao todos. 

22 Mas nem por isso deixarao os tre¬ 
zentos homens de continuar, tocando as 
trombetas. E o Senhor enviou espada em 
todo o campo, e elles se matavao huns a 
outros, 

23 Fugindo ate Bethsetta, e ate o termo 
d’Abelmehula em Tebbath. Porem os filhos 

de Israel das Tribus de Nefthali, e d’Aser, e 
todos os da Tribu de Manasses gritando 
juntos, perseguiao a Madian. 

24 E Gedeao enviou messageiros a todo 
o monte d’Efraim, que lhe dissessem: Sahi 
a encontrar-vos com Madian, e apoderai-vos 
das aguas ate Bethbera, e de todas as pas- 
sagens do Jordao. Todo o Efraim pois le- 
vantou a grita, e occupou as aguas, e passos 
do Jordao ate Bethbera. 

25 E tendo apanhado a dous homens dos 
Madianitas, Oreb, e Zeb, matarao a Oreb no 
Penhasco de Oreb, e a Zeb no lagar de 
Zeb: e perseguirao a Madian, levando as 
cabeyas d’Oreb, e de Zeb a Gedeao ao outro 
lado do Jordao. 

CAPITULO VIII. 
Gedeao apazigua osjllhos d' Efraim. Da a 

rnorte a Zebee, e a Salmana. Manda 
fazer hum Efod. Morte de Gedeao. 

NTAO lhe disserao os filhos de Efraim : 
Que he isto que pretendeste fazer-nos, 

nao nos querendo chamar, quando hias 
pelejar contra os Madianitas ? E queixarao- 
se tao amargamente, que pouco faltou para 
virem fis maos. 

2 Gedeao lhes respondeo: Que cousa 
podia eu fazer, que igualasse ao que vos 
fizestes? Por ventura nao val mais hum 
cacho d’Efraim, do que todas as vindimas 
d’Abiezer ? 

3 O Senhor vos entregou nas maos os 
Principes de Madian, Oreb, e Zeb : que 
pude eu fazer, que chegasse ao que vos 
fizestes ? Com estas palavras que lhes disse, 
applacou Gedeao a ira, que aquelles homens 
tinhao concebido contra elle. 

4 E tendo chegado ao Jordao, passou 
este rio com os trezentos homens, que trazia 
comsigo; e que de canyados nao podiao 
perseguir os que fugiao. 

5 Disse pois aos moradores de Soccoth; 
Rogo-vos, que me deis pao para esta gente, 
que aqui trago, porque se achao em extremo 
desfalecimento : a fim de podermos ir em 
alcance de Zebee, e Salmana, Reis de 
Madian. 

6 Porem os Principes de Soccoth lhe 
responderao : Talvez tens tu ja em teu poder 
as palmas das maos de Zebee, e de Salmana; 
e por isso nos pedes que demos pao ao teu 
exercito. 

7 Disse-lhes Gedeao: Pois quando o 
Senhor me tiver entregado as maos a Zebee, 
e a Salmana, eu vos moerei as carnes com 
os espinhos, e abrolhos do deserto. 

8 E abalando dalli, veio a Fanuel, e fez a 
mesma petiyao aos moradores deste paiz: 
os quaes lhe derao a mesma resposta, que os 
de Soccoth. 

9 Gedeao pois lhes disse tambem : Quando 
eu voltar em paz, e victorioso, deitar-vos-hei 
abaixo esta torre. 
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10 Ora Zebee, e Salmana estavao em 
descanpo com o resto do exercito : porque 
das tropas do Oriente so tinhao ficado quinze 
mil hornens, por haverem sido mortos cento 
e vinte mil combatentes, hornens d’armas. 

11 Pelo que Gedeao, tomando para a 
parte onde estavao os que habitavao em ten- 
das, na banda oriental de Nobe, e de Jeg- 
baa; destropou o campo dos inimigos, que 
se davao por seguros, sem recearem nada 
de contrario. 

12 Zebee e Siilmana fugirao; mas se- 
guindo-os Gedeao, prendeo a ambos, de- 
pois de ter posto em desordem todo o seu 
exercito. 

13 E tendo voltado da batalha antes do 
Sol nado, 

14 Tomou hum rno^o de servir dos de 
Soccoth; e perguntou-lhe pelos nomes dos 
Principes, e Anciaos de Soccoth, dos quaes 
descreveo os nomes ate setenta e sete pes- 
soas. 

15 Depois vindo a Soccoth, disse aos 
taes : Eis-aqui tendes a Zebee, e a Salmana, 
a respeito dos quaes me motejastes, dizendo : 
Talvez estao ja em teu poder as maos de 
Zeb£e, e de Salmana; e por isso nos pedes 
que demos pao a tua gente, que esta cansa- 
da, e nao pode mais. 

16 Tomou pois os Anciaos da Cidade; 
e com espinhos, e abrolhos do deserto, moeo, 
e despedacou aquelles hornens de Soccoth. 

17 Botou tambem abaixo a torre de Fa- 
nuel, depois de ter morto os habitantes da 
Cidade. 

18 Depois disse Gedeao a Zebee, e a 
Salmana : Que taes erao aquelles hornens, 
que vos matastes no Thabor? Responderao 
elles : Semelhantes a ti, e hum delies corao 
filho d’hum Rei. 

19 Proseguio Gedeao: Pois esses forao 
meus irmaos, e filhos de minha mai. Viva 
o Senhor, que se vos lhes tivesseis salvado a 
vida, eu vos nao mataria. 

20 E logo disse para Jether, seu filho 
primogenito : Levanta-te, e mata-os. Porem 
Jether nao tirou pela espada; porque, como 
era ainda rapaz, tinha medo. 

21 Disserao pois Zebee, e Salmana : Vem 
tu mesmo, e lan^a-te sobre nos; porque 
segundo a idade do homem, assim he o seu 
esforpo. Levantou-se Gedeao, e matou a 
Zebee, e a Salmana: e depois tomou os or- 
namentos, e lunetas, que se costumao por 
para adorno em os pescopos dos camelos dos 
Reis. 

22 Entao todos os filhos d’lsrael disserao 
a Gedeao : Se nosso Principe, e manda-nos 
tu, e teu filho, e o filho de teu filho; por¬ 
que nos livraste do poder de Madian. 

23 Gedeao lhes respondeo: Nem eu, 
nem meu filho seremos vossos Principes, 
nem os que teremos mando em vos ; mas 
sel-lo-ha o Senhor. 
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24 E accrescentou : Huma so cousa vos 
peyo, e he, que me deis as arrecadas, que 
tivestes da vossa presa. Porque os Ismae- 
litas costumavao trazer nas orelhas arrecadas 
d’ouro. 

25 Elles lhe responderao : Nos tas dare- 
mos de rnuito boa vontade. E estendendo 
no chao huma capa, botarao nella as arre¬ 
cadas, que tinhao havido da sua presa. 

26 E pesarao estas arrecadas, que Ge¬ 
deao pedira, mil e setecentos siclos d’ouro, 
afora os ornamentos, collares, e vestidos 
d’escarlata, de que os Reis de Madian cos¬ 
tumavao usar, e afora as colleiras d’ouro dos 
camelos. 

27 De todas estas preciosidades fez Ge¬ 
deao hum Efod, que poz na sua Cidade 
d’Efra. Mas este Efod veio a ser a occa- 
siao, de que todo o Israel idolatrasse, e cau- 
sou a ruina a Gedeao, e a toda a sua casa. 

28 Forao pois humilhados os Madianitas 
diante dos filhos d’lsrael, e nao poderao 
mais levantar cabeca : mas todo o paiz ficou 
em paz os quarenta annos, que Gedeao 
governou. 

29 Retirou-se pois Jerobaal, filho de Joas, 
e habitou em sua casa. 

30 E teve setenta filhos, que sahirao da 
sua coxa; porque tinha muitas mulheres. 

31 Huma concubina, que tinha em Si- 
chem, lhe pario hum filho chamado Abi- 
melech. 

32 Morreo Gedeao, filho de Joas, numa 
boa velhice, e foi sepultado no jazigo de 
Joas seu pai em Efra, que pertencia a fa- 
milia d’Ezri. 

33 Mas depois que Gedeao morreo, se 
rebellarao os filhos d’lsrael, e se contami- 
narao com Baal: fizerao allianca com Baal, 
para que fosse seu deos: 

34 E esquecerao-se do Senhor seu Deos, 
que os tinha livrado das maos de todos os 
seus inimigos, que por toda a parte os cer- 
cavao. 

35 Nem usarao de piedade com a casa 
de Gedeao, chamado Jerobaal, para reco- 
nhecerem o bem, que tinha feito a Israel. 

CAPITULO IX. 
Abimelech sefaz declarar Rei. Os Sichemi- 

tas lhe armcio traigcio. Abimelech tomu 
a Sichern. He morto no cerco de Thebes. 

ABIMELECH, filho de Jerobaal, foi-se 
a Sichern aos irmaos de sua mai, e 

fallou com elles, e com toda a parentela da 
casa do pai de sua mai, dizendo: 

2 Representai isto a todos os hornens de 
Sichern : Qual he melhor para vos, serdes 
dominados por setenta hornens, todos filhos 
de Jerobaal, ou por hum so? Considerai 
tambem, que eu sou osso vosso, e carne 
vossa. 

3 Tendo pois os irmaos de sua mai fal- 
lado assim a todos os hornens de Sichern, 
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os inclinarao todos a favor d’Abimelech, 
com Hies dizerem : lie nosso irmao. 

4 E os Sichemitas lhe derao setenta siclos 
de prata do templo de Baalberith. Com 
este dinheiro levantou Abimelech huma tro- 
pa de gente miseravel, e vagabunda, que o 
seguio. 

5 E passando a Efra a casa de seu pai, 
matou em sima d’huma mesma pedra a se¬ 
tenta irmaos seus, filhos de Jerobaal; e nao 
ficou senao Joatham, que era o filho mais 
mofo de Jerobaal, por se ter escondido. 

6 Entao se ajuntarao todos os Sichemitas, 
com todas as familias da Cidade de Mello : 
e forao, e constituirao por seu Rei a Abi¬ 
melech junto a hum carvalho, que haviaem 
Sichem. 

7 Tendo sido avisado disto Joatham, foi, 
e parou sobre o cume do monte de Gari- 
zim : e levantando a voz, clamou, e disse : 
Ouvi-me, moradores de Sichem, assim Deos 
vos ou^a. 

8 forao huma vez as arvores a eleger 
sobre si hum Rei; e disserao a oliveira: 
Reina sobre nos. 

9 Ella Ihes respondeo: Acaso posso eu 
deixar o meu oleo, de que se servem tanto 
os deoses, como os homens, para vir a por- 
me por sima das outras arvores ? 

10 Depois disserao as arvores a figueira: 
Vem, e toma o reinado sobre nos. 

11 Ella lhes respondeo : Acaso posso 
eu deixar a minha dofura, e suavissimos 
frutos, para ir a sobresahir entre as outras 
arvores ? 

12 E disserao as arvores a videira: Vem 
tomar o mando sobre nos. 

13 Ella lhes respondeo : Por ventura 
posso eu deixar o meu vinho, que he a ale- 
gria de Deos, e dos homens, para me vir 
por assima das mais arvores ? 

14 Alfim todas as arvores disserao ao es- 
pinheiro : Vem, e seras nosso Rei. 

15 Elle lhes respondeo: Se vos deveras 
me constituis por vosso Rei, vinde repousar 
debaixo da minha sombra : se o nao quereis 
assim, saia fogo do espinheiro, e devore os 
cedros do Libano. 

16 Agora pois, se com rectidao, e sem 
peccado constituistes por vosso Rei a Abi¬ 
melech, e vos portastes bem com Jerobaal, 
e com a sua casa, e correspondestes como 
divieis aos beneficios daquelle, que pelejou 
por vos; 

17 E que expoz a sua propria vida aos 
perigos, para vos livrar do poder de Madian; 

18 V6s, que agora vos levantastes contra 
a casa de meu pai, e tirastes a vida a setenta 
varoes seus filhos sobre huma mesma pedra, 
e constituistes Rei dos liabitadores de Sichem 
a Abimelech, filho d’huma sua escrava, por- 
que he vosso irmao ; 

19 Vos pois se vos tendes portado com 
rectidao, e sem peccado com Jerobaal, e 

[Pout.] 

com a sua casa, regalai-vos' hoje com Abi¬ 
melech, e elle se regale comvosco. 

20 Mas se nisso obrastes perversamente, 
saia fogo delle, e devore aos liabitadores de 
Sichem, e a Cidade de Mello : e dos mo - 
radores de Sichem, e da Cidade de Mello 
saia fogo, e devore a Abimelech. 

21 Ditas estas palavras, fugio Joatham, e 
foi-se dalli a Bera, onde habitou, por temer 
a Abimelech seu irmao. 

22 Reinou pois Abimelech sobre Israel 
tres annos. 

23 Mas o Senhor enviouhum pessimo es- 
pirito entre Abimelech, e os habitantes de 
Sichem, que comecarao a detestal-lo, 

24 E a imputar a atrocidade da morte 
dos setenta filhos de Jerobaal, e da effusao 
do seu sangue a Abimelech seu irmao, e aos 
outros Principes dos Sichemitas, que o ti- 
nhao ajudado. 

25 Armarao-lhe pois huma cillada no 
alto dos montes ; e em quanto alii espera- 
vao que viesse, commettiao roubos, despo- 
jando aos que passavao : e disto foi avisado 
Abimelech. 

26 Neste comenos'veio Gaal, filho d’Obed, 
com seus irmaos, e passou a Sichem: com 
cuja chegada animados os Sichemitas, 

27 Sahirao aos campos, devastarao as vi- 
nhas, pisarao aos pes os cachos; e danyan- 
do, e cantando, entrarao no Templo do seu 
deos, onde em quanto comiao e bebiao, 
amaldicoavao a Abimelech, 

28 Dizendo a vozes Gaal, filho de Obed : 
Quem he ca Abimelech ? e que Cidade he 
Sichem, para que nos lhe estejamos sujei- 
tos ? Nao he elle filho de Jerobaal? e sobre 
isto constituio a Zebul seu servo, para go- 
vernar a casa d’Hemor pai de Sichem ? 
Porque razao logo o havemos nos de servir? 

29 Prouvera a Deos, que alguem me 
desse authoridade sobre este povo, para eu 
dar cabo d’Abimelech. E foi dito a Abi¬ 
melech : Ajunta hum exercito numeroso, e 
vem. 

30 Porque Zebul, que era Governador da 
Cidade, tendo ouvido o que dissera Gaal, 
filho d’Obed, ficou por extremo irado; 

31 E enviou secretamente correios a Abi¬ 
melech que lhe dissessem : Olha que Gaal, 
filho d’Obed, veio a Sichem com seus irmaos, 
e anda incitando a Cidade a que se declare 
contra ti. 

32 Por tanto sahe de noite com as tropas, 
que tens eomtigo, e deixa-te estar escondido 
no campo : 

33 E pela manha ao sahir do Sol, da de 
golpe sobre a Cidade: e sahindo elle contra 
ti com a sua gente ; faze-lhe o que poderes. 

34 Abimelech pois, tendo marchado de 
noite com todo o seu exercito, poz embosca- 
das em quatro lugares ao pe de Sichem. 

35 Sahio Gaal, filho d’Obed, e poz-se a 
entrada da porta da Cidade. E sahio tam- 
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bem Abimelech do lugar das emboscadas 
com todo o exercito. 

36 Quando Gaal vio aquella gente, disse 
a Zebul: OlHa quanta gente desce dos mon- 
tes. Zebul lhe respondeo : Isto sao as som- 
bras dos montes, que te parecem cabecas 
d’homens, e isto he o que te engana. 

37 Mas Gaal lhe replicou: Olha que 
multidao desce do embigo da terra, e que 
esquadrao vem vindo pelo caminho, que 
olha para o carvalho. 

38 Zebul lhe respondeo : Onde esta agora 
aquella audacia, com que tu dizias : Quem 
he ca Abimelech para lhe estarmos sujeitos? 
Nao he este o povo, que tu desprezavas? 
Sahe, e peleja contra elle. 

39 Sahio pois Gaal a vista de todo o po¬ 
vo de Sichem, e pelejou contra Abimelech. 

40 Porem este o perseguio, fazendo-o 
fugir adiante, e o precisou a metter-se na 
Cidade; e morrerao muitos dos seus, ate a 
porta de Sichem. 

41 Depois se deteve Abimelech em 
Ruraa; e Zebul lanpou fora da Cidade a 
Gaal, e a seus companheiros, e nao soffreo 
que morasse nella. 

42 Ao outro dia sahio o povo de Sichem 
em campanha. O que tendo sabido Abi¬ 
melech, 

43 Tomou o seu exercito, e o dividio em 
tres batalhoes, e dispoz emboscadas nos 
campos. E quando vio que o povo sahia 
da Cidade, poz-se em movimento, e deo 
sobrelles 

44 Com o seu batalhao, combatendo, e 
sitiando a Cidade. Entretanto os outros 
dous corpos do seu exercito perseguiao os 
inimigos, que andavao derramados pelo 
campo. 

45 E Abimelech todo aquelle dia esteve 
combatendo a Cidade: e tendo-a tornado, 
matou todos os habitantes, e a destruio de 
sorte, que a semeou de sal. 

46 O que tendo ouvido os que habitavao 
na torre de Sichem, entrarao no templo do 
seu Deos Berith, onde tinhao feito allianpa 
com elle; acpao que tinha dado o nome 
aquelle lugar, que era mui forte. 

47 Abimelech tambem, ouvindo que os 
homens da torre de Sichem estavao nella 
juntos, e apinhoados, 

48 Subio ao monte de Selmon com toda 
a sua gente; e tomando hum machado, cor- 
tou hum ramo d’huma arvore, e pol-lo ao 
hombro, e disse aos seus companheiros: Fazei 
depressa o mesmo que me vedes fazer. 

49 Todos pois cortando a porfia ramos 
d’arvores, seguirao o seu General; e eercan- 
do aquella fortaleza, lhe pozerao fogo, o qual 
se ateou de sorte, que forao mil entre ho¬ 
mens e mulheres, os que achando-se nesta 
torre de Sichem morrerao suffocados do 
fumo, e do fogo. 

50 Dalli passou Abimelech a Cidade de 
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Thebes, que elle bloqueou, e sitiou com o 
seu exercito. 

51 Havia no meio da Cidade huma alta 
torre, para onde todas as pessoas principaes 
da Cidade, homens e mulheres, se tinhao 
refugiado, fechada a porta com toda a se- 
guranpa, e estando sobre o telhado da torre 
para se defender. 

52 E Abimelech chegando-se ao pe da 
torre, a combatia fortemente; e aproximan- 
do-se a porta, intentava pegar-lhe fogo. 

53 Eis-que huma mulher, lancando de 
sima hum pedapo de mo, ferio a Abimelech 
na cabepa, e lhe quebrou o cerebro. 

54 No mesmo ponto chamou elle ao 
seu Escudeiro, e lhe disse: Tira a tua 
espada, e mata-me: porque se nao diga, 
que fui morto por huma mulher. O Escu¬ 
deiro fazendo o que se lhe tinha mandado, 
o matou. 

55 E morto Abimelech, todos os filhos 
d’lsrael, que com elle estavao, se voltarao 
cada hum para sua casa. 

56 Assim deo Deos o pago a Abimelech 
pelo mal, que tinha feito a seu pai, tirando a 
vida a setenta irmaos seus. 

57 E assim tambem pagarao os Sichemi- 
tas o mal, que fizerao, e veio sobrelles a 
maldicao de Joatham, filho de Jerobaal. 

CAPITULO X. 
Thola e Jair Juizes d?Israel. Servidao de- 

baixo dos Filistheos, e Ammonitas. 

DEPOIS d’Abimelech, foi constituido 
Chefe d’lsrael Thola, filho de Fua, 

tio paterno d’Abimelech, que era da Tribu 
d’lssachar, e morou em Samir do monte 
d’Efraim: 

2 E depois de ter julgado o povo vinte 
e tres annos, morreo, e foi sepultado em 
Samir. 

3 A Thola succedeo Jair de Galaad, que 
foi Juiz d’lsrael vinte e dous annos. 

4 Este tinha trinta filhos, que montavao 
em trinta potros de jumentas, e erao Prin- 
cipes de trinta Cidades na terra de Galaad, 
que ate o dia d’hoje se chamao do seu nome 
Havoth-Jair, isto he, Cidades de Jair. 

5 Morreo Jair, e foi sepultado no lugar, 
que chamao Camon. 

6 Mas os filhos d’lsrael ajuntando aos 
antigos peccados outros novos, fizerao o mal 
a vista dos olhos do Senhor, e adorarao os 
idolos de Baal, e d’Astaroth, e os deoses da 
Syria, e de Sidonia, de Moab, dos filhos 
d’Ammon, e dos Filistheos : largarao o Se¬ 
nhor, e nao lhe derao culto. 

7 E o Senhor irado contra elles, os en- 
tregou nas maos dos Filistheos, e dos filhos 
d’Ammon. 

8 E todos os que habitavao na outra 
banda do Jordao, no territorio dos Amor- 
rheos, que he em Galaad, forao cruelmente 
afflictos, e opprimidos por dezoito annos: 
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9 De sorte que os filhos d’Ammon, tendo 
passado o Jordao, devastarao as Tribus de 
Juda, Benjamin, e Efraim; e Israel se vio 
numa extrema afflicpao. 

10 Os Israelitas pois clamarao ao Senhor, 
e lhe disserao: Nos peccamos contra ti, 
porque te deixamos, sendo tu o nosso Deos 
e Senhor, e servimos a Baal. 

11 E o Senhor lhes fallou assim : Por ven- 
tura nao vos tem opprimido outras vezes os 
Egypcios, os Amorrheos, os filhos d’Am¬ 
mon, e os Filistheos, 

12 Os Sidonios, os Amalecitas, e os Cana- 
neos ? e quando vos clamastes a mim, nao 
vos livrei eu das suas maos ? 

13 E com tudo isto, vos me tendes' dei- 
xado, e tendes adorado deoses'estrangeiros : 
por isso eu vos nao livrarei jamais para o 
diante. 

14 Ide, e invocai esses deoses, que esco- 
lhestes: elles vos livrem no tempo da angus- 
tia, que vos atormenta. 

15 E os filhos d’lsrael replicarao ao Se¬ 
nhor, dizendo : Peccamos : faze-nos o mal 
que te parecer; somente que nos valhas agora. 

16 E dizendo estas cousas, lanparao fora 
de todas as suas terras todos os idolos dos 
deoses estrangeiros, e servirao ao Senhor 
Deos, que se compadeceo da sua miseria. 

17 Entretanto os filhos d’Ammon, tendo- 
se ajuntado com grande algazarra, vierao 
acampar-se em Galaad; e tendo-se os filhos 
d’Israel tambem congregado contra elles, se 
acamparao em Masfa. 

18 Entao disserao os Principes de Galaad 
huns para os outros : O primeiro de nos que 
eomepar a pelejar contra os filhos d’Ammon, 
sera o Chefe de Galaad. 

CAPITULO XL 
Jefthe escolhido para ser o Chefe dos Israeli¬ 

tas, ataca os Ammonitas ; e estando para 
os combater, faz hum voto. Vence a seus 
inimigos, e sacrifca a sua film, que lhe 
sahe ao encontro. 

AVIA por este tempo hum homem de 
Galaad, chamado Jefthe, homem de 

guerra mui alentado, que era filho de Galaad, 
e d’huma mulher publica. 

2 Galaad porem era casado, e teve filhos 
de sua mulher: os quaes depois que forao 
grandes, lanparao fora a Jefthe, dizendo: 
Tu nao podes ser herdeiro na casa de nosso 
pai, visto teres nascido d’outra mai. 

3 Jefthe pois fugindo delles, e evitando o 
seu encontro, habitou no paiz de Tob : e al- 
guns homens miseraveis, que viviao de latro- 
cinios, se aggregarao a elle, e o seguiao 
como a seu Capitao. 

4 A este mesmo tempo pelejavao os filhos 
d’Ammon contra Israel: 

5 E como os apertassem fortemente, forao 
os Anciaos de Galaad buscar a Jefthe para 
o trazerem do paiz de Tob, para auxilio seu; 

6 E lhe disserao: Vem, e se o nosso 
Principe, para combateres com os filhos 
d’Ammon. 

7 Elle lhes respondeo: Nao sois vos 
aquelles, que me aborreceis, e que me lan- 
p astes fora da casa de meu pai ? E agora 
viestes ter comigo, porque a necessidade vos 
constrange ? 

8 Os Principes de Galaad lhe disserao: 
Pois por esta causa viemos nos agora buscar- 
te, para que venhas comnosco, e pelejes 
contra os filhos d’Ammon, e sejas o Chefe de 
todos os que habitao em Galaad. 

9 Jefthe lhes replicou: Se he que com 
fyum desejo sincero viestes buscar-me, para 
que peleje em defensa vossa contra os filhos 
d’Ammon; no caso que o Senhor mos entre- 
gue as maos, serei eu o vosso Principe? 

10 Elles lhe respondferao: O Senhor, que 
nos ouve, seja o medianeiro, e a testemunha 
de que cumpriremos as nossas promessas. 

11 Foi-se pois Jefthe com os Principes 
de Galaad; e todo o Povo o elegeo por seu 
Principe. E Jefthe depois de ter feito todas 
as suas protestapoes na presenpa do Senhor 
em Masfa, 

12 Enviou Embaixadores ao Rei dos 
filhos d’Ammon, que lhe dissessem da sua 
parte : Que tens tu comigo, que vieste con¬ 
tra mim para destruires a minha terra ? 

13 O Rei dos Ammonitas lhes deo esta 
resposta: He porque Israel vindo do Egyp- 
to, me tomou a minha terra, des dos confins 
d’Arnon ate a Jaboc, e ate o Jordao : agora 
pois restitue-ma em boa paz. 

14 Tomou Jefthe a enviar os mesmos, e 
lhes mandou que dissessem ao Rei d’Am¬ 
mon: 

15 Eis-aqui o que te manda dizer Jefthe : 
Israel nao tomou a terra de Moab, nem a 
terra dos filhos d’Ammon : 

16 Mas quando sahio do Egypto, andou 
pelo deserto ate o Mar Vermelho; e tendo 
chegado a Cades, 

17 Enviou Embaixadores ao Rei d’Edom, 
dizendo-lhe: Deixa-nos passar pela tua terra: 
e o Rei d’Edom n&o lho quiz consentir. 
Mandarao tambem Embaixadores ao Rei 
de Moab, que os desprezou, e nao lhes quiz 
dar passagem. Deteve-se pois em Cades, 

18 Rodeou por hum lado a terra d’Edom, 
e a terra de Moab, e veio pelo lado oriental 
da terra de Moab, e se acampou da outra 
banda d’Arnon, e nao quiz entrar nos termos 
de Moab; porque Arnon he a fronteira da 
terra de Moab. 

19 Enviou pois Israel Embaixadores a 
Sehon, Rei dos Amorrheos, que habitava em 
Hesebon, para lhe dizerem : Deixa-nos pas¬ 
sar pelas tuas terras ate o Jordao. 

20 E desprezando elle tambem a peticao 
d’lsrael, nao so recusou deixal-lo passar pelos 
seus termos; mas antes pelo contrario, tendo 
ajuntado infinita multidao de gente, sahio 
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contra elle em Jasa, e fortemente se lhe 
oppunha. 

21 Porem o Senhor o entregou nas maos 
d’Israel com todo o seu exercito; e Israel o 
desbaratou, e se fez senhor de todas as terras 
dos Amorrheos, que habitavao naquella 
llegiao, 

22 E de tudo o que se continha dentro 
dos seus limites, des de Arnon ate Jaboc, e 
des do deserto ate o Jordao. 

23 Assim destruio o Senhor Deos d’Israel 
aos Amorrheos, pelejando contra elles o sea 
povo d’Israel: e agora pertendes tu ser dono 
da sua terra ? 

24 Por ventura nao te he devido por di- 
reito tudo o que possue o teu Deos Chamos ? 
Logo tambem a nos nos pertencera o que o 
Senhor nosso Deos alcanjou com as suas 
victorias: 

25 Se nao he que tu sejas de melhor con- 
di^ao do que Balac, filho de Sefor, Rei de 
Moab: ou que possas mostrar, que elle teve 
contendas com Israel, e lhe fez guerra, 

26 Em quanto este habitou em Hesebon 
e suas Aldeas, em Aroer e seus lugarejos, 
ou em todas as Cidades, que estao vizinhas 
ao Jordao, por espa^o de trezentos annos. 
Porque razao em todo hum tao largo tempo 
nao fizestes vos diligencia alguma, por re- 
cobrardes o que agora pedis? 

27 Nao sou eu logo o quetefapo injuria a 
ti; mas tu es o que ma fazes a mim, decla- 
rando-me huma guerra injusta. O Senhor 
seja nosso Arbitro, e elle decida hoje esta 
differenpa entre Israel, e os filhos d’Ammon. 

28 Porem o Rei dos filhos d’Ammon nao 
quiz estar pelo que Jefthe lhe mandara dizer 
por seus Embaixadores. 

29 Entrou pois o Espirito do Senhor em 
Jefthe; e dando volta por Galaad, e pelo 
paiz de Manasses, e por Masfa de Galaad, 
e passando dalli ate os filhos d’Ammon, 

30 Fez hum voto ao Senhor, dizendo : Se 
tu me entregares nas maos os filhos d’Ammon, 

31 A primeira pessoa, seja ella qual for, 
que sahir das portas de min ha casa, e vier 
encontrar-se comigo, quando eu tornar vic- 
torioso dos filhos d’Ammon, eu a offerecerei 
ao Senhor em holocausto. 

32 Depois passou Jefthe as terras dos fi¬ 
lhos d’Ammon a pelejar contra elles: e o 
Senhor lhos entregou nas suas maos. 

33 E Jefthe fez huma grande mortandade 
em vinte Cidades, des de Aroer ate chegar a 
Mennith, e ate Abel, que esta plantada de 
vinhas : e forao humilhados os filhos d’Am¬ 
mon pelos filhos d’Israel. 

34 Mas quando Jefthe voltava para sua 
casa em Masfa, eis-que sahio a recebel-lo, 
dancando ao som de tambores, huma sua 
filha unica; porque nao tinha outros filhos. 

35 E quando a vio, rasgou os seus vesti- 
dos, e disse: Desgracado de mim, filha 
rainha! que me enganaste, e te enganaste 
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tambem a ti: eu abri a minha boea failando 
ao Senhor, e nao posso fazer outra cousa. 

36 Ella lhe respondeo: Meu pai, se 
deste a tua palavra ao Senhor, dispoe de 
mim o que prometteste, pois que elle te 
fez a grapa de te vingares de teus inimigos, 
e de alcanpares defies huma tao grande 
victoria. 

37 Concede-me somente, ajuntou ella, 
esta merch que te pepo: Deixa-me andar pe¬ 
los montes dous mezes, para chorar a minha 
virgindade com as minhas companheiras. 

38 Jefthe lhe respondeo: Pois vai. E 
deixou-a ir por dous mezes. E tendo ido 
com as suas companheiras, e amigas, chorava 
a sua virgindade nos montes. 

39 Passados os dous mezes, tornou ella 
para seu pai; e o pai cumprio o que tinha 
votado, com a que nao havia conhecido- 
varao. E daqui veio o costume d’Israel, e 
se tern conservado o uso, 

40 De que huma vez cada anno se ajun- 
tao as filhas d’Israel, para chorarem a filha 
de Jefthe de Galaad por quatro dias. 

CAPITULO XII. 
Guerra contra Efraim, e Galaad. Morte 

de Jefthe. Abesan, Ahialon, e Abdon, 
Juizes d’’Israel. 

TjMS-QUE neste meio tempo se levanta 
huma sedicao em Efraim. Porque os 

desta Tribu passando para a banda do Se- 
tentriao, disserao a J efthe: Porque razao nos 
nao quizeste tu appellidar, quando hias pele- 
jer contra os filhos d’Ammon, para nos irmos 
comtigo? Por isso queimaremos a tua casa. 

2 Jefthe lhes respondeo: Nos estavamos 
mettidos numa grande contenda, eu, e o meu 
povo, contra os filhos d’Ammon: pedi-vos 
que me desseis soccorro, e vos o nao qui- 
zestes fazer. 

3 O que visto por mim, puz a minha alma 
nas minhas maos, e passei aos filhos d’Am¬ 
mon ; e o Senhor mos entregou nas maos. 
Que fiz eu nisto, para que vos vos levanteis 
contra mim a fazer-me guerra? 

4 Tendo pois feito ajuntar todos os de 
Galaad, pelejou Jefthe contra os d’Efraim : 
e os de Galaad derrotarao a Efraim, porque 
este tinha dito: Galaad he hum fugitivo 
d’Efraim, que mora no meio d’Efraim, e de 
Manasses. 

5 Porem os de Galaad se apoderarao dos 
vaos do Jordao, por onde os d’Efraim haviao 
de voltar. E quando algum dos fugitivos 
d’Efraim chegava a borda do rio, e dizia aos 
de Galaad: Peco-vos que me deixeis pas- 
sar; elles lhe diziao: Acaso es tu Efrateo ? 
e respondendo que nao, 

6 Replicavao elles : Pois dize Scibboleth, 
que significa huma Espiga. E quando o 
outro pronunciava Sibboleth; porque nao 
podia exprimir bem a segunda letra deste 
norne, immediatamente o prendiao, e mata- 
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Vao na mesma passagem do Jordao: de 
sorte que naquelle dia forao mortos quarenta 
e dous mil homens da Tribu d’Efraim. 

7 Assim Jefthe de Galaad julgou a Israel 
seis annos: e depois morreo, e foi sepultado 
na sua Cidade de Galaad. 

8 Depois deste foi Juiz d’Israel Abesan 
de Bethlehem : 

9 O qua! teve trinta filhos, e outras tantas 
filhas: e depois de por fora estas filhas ca- 
sando-as, fez vir para sua casa igual numero 
de mulheres, que deo em matrimonio a seus 
filhos : e tendo julgado a Israel sete annos, 

10 Morreo, e foi sepultado em Bethlehem. 
11 Succedeo-lhe Abialon Zabulonita, que 

julgou a Israel dez annos : 
12 E morto, foi sepultado em Zabulon. 
13 Depois deste foi Juiz d’Israel Abdon, 

filho d’lllel, de Farathon : 
14 O qual teve quarenta filhos, e delies 

trinta netos, que montavao em setenta po- 
tros de jumentas, e julgou a Israel oito 
annos: 

15 E morto, foi sepultado em Farathon, 
terra d’Efraim, no monte d’Amalec. 

CAPITULO XIII. 
Scrviddo debaixo dos Filistheos. Nascimento 

de Samsao. 

ORNANDO os filhos d’Israel a fazer o 
mal na presenya do Senhor, elle os 

entregou nas maos dos Filistheos por qua¬ 
renta annos. 

2 Ora havia hum homem de Saraa, e da 
linhagem de Dan, chamado Manue, cuja 
mulher era esteril. 

3 E o Anjo do Senhor appareceo a sua 
mulher, e lhe disse : Tu es esteril, e sem 
filhos: mas tu conceberas, e pariras hum 
filho. 

4 Ve pois nao bebas vinho, nem outra 
cousa que possa embebedar, nem comas 
nada que seja immundo; 

5 Porque conceberas, e pariras hum filho, 
por cuja cabeya nao passara navalha: pois 
que elle sera Nazareno de Deos des da sua 
infancia, e des do ventre de sua mai: e elle 
mesmo comecara. a livrar a Israel da mao 
dos Filistheos. 

6 Ella tendo ido buscar a seu marido, lhe 
disse: Veio a mim hum homem de Deos, 
que tinha hum rosto de Anjo, e era em ex- 
tremo terrivel. E tendo-lhe perguntado 
quern era, e donde tinha vindo, e como se 
chamava, nao mo quiz dizer: 

7 Mas so me deo esta resposta : Olha que 
has de conceber e parir hum filho: ve nao 
bebas vinho, nem outra cousa que possa 
embebedar; nem comas nada que seja im¬ 
mundo : porque o menino sera Nazareno de 
Deos des da sua infancia, e des do ventre 
de sua mai, ate o dia da sua morte. 

8 Fez pois Manue orayao ao Senhor, e 
lhe disse: Peyo-te, Senhor, que fayas vir 

outra vez o homem de Deos, que antes en- 
viasle, para que nos ensine o que devemos 
fazer acerca do menino, que ha de nascer. 

9 Ouvio o Senhor a orayao de Manue, e 
appareceo segunda vez o Anjo de Deos a 
sua mulher, estando ella assentada no cam- 
po. Nao estava entao com ella seu marido 
Manue. 

10 Tendo pois visto ao Anjo, foi depressa 
onde estava o marido, e lhe disse: Eis-ahi 
me tornou a apparecer o homem, que eu 
antes tinha visto. 

11 Levantou-se pois logo Manue, e se- 
guio a sua mulher; e tendo chegado ao 
homem, lhe disse : Tu es o que fallaste a 
esta mulher? Respondeo elle : Eu sou. 

12 Continuou Manue : Quando se tiver 
cumprido o que tu disseste, que queres tu 
que faya o menino ? ou de que cousa se 
devera elle abster? 

13 O Anjo do Senhor lhe respondeo: 
Abstenha-se de tudo o que eu deelarei a tua 
mulher: 

14 Nao coma nada do que nasce da vi- 
nha, nao beba vinho, nem outra cousa que 
possa embebedar; nao coma nada que seja 
immundo; cumpra, e guarde a risca o que 
eu lhe ordenei. 

15 E Manue disse ao Anjo do Senhor: 
Rogo-te que consintas numa cousa que te 
supplico, e lie, que nos deixes ir preparar- 
te hum cabrito. 

16 O Anjo lhe respondeo : Por mais ins- 
tancia que tu me fay as, eu nao comerei o 
teupao: mas se queres fazer hum holo- 
causto, offereee-o ao Senhor. Ora Manue 
nao sabia, que quem lhe fallava era hum 
Anjo do Senhor; 

17 E assim disse ao Anjo: Como te cha- 
mas tu, para que verifieada que seja a tua 
palavra, te honremos? 

18 0 Anjo lhe tornou : Porque perguntas 
tu o meu nome, que he admiravel ? 

19 Manue pois tornou hum cabrito com 
suas libayoes; pol-lo sobre huma pedra, 
e offereceo-o ao Senhor, que obra mara- 
vilhas: e elle e sua mulher estavao vendo. 

20 E quando subio a chama do Altar 
ao Ceo, subio tambem o Anjo do Senhor 
junto com a chama. O que tendo visto 
Manue, e sua mulher, cahirao com os rostos 
em terra, 

21 E depois nao se lhes mostrou mais o 
Anjo do Senhor. E logo conheceo Manue, 
que aquelle era hum Anjo do Senhor, 

22 E disse para sua mulher: Certamente 
morreremos, porque vimos ao Senhor. 

23 A mulher lhe respondeo : Se o Senhor 
nos quizesse matar, nao teria elle recebido 
de nossas maos o holocausto, e as libayoes, 
que nos lhe oflerecemos; nem nos teria 
mostrado todas estas cousas, nem nos teria 
predito, o que esta para nos acontecer. 

24 Ella pois pario hum filho, a quem 
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chamou por nome Samsao. E o menino 
cresceo, e o Senhoro abendifoou; 

25 E o Espirito do Senhor come^bu a 
ser com elle no campo de Dan, entre Saraa, 
e Esthaol. 

CAPITULO XIV. 
Samsao tomapor esposa huma Filisthea. Ella 

o entrega; Samsao a deixa, e se retira a 
casa de seu pai. 

EPOIS desceo Samsao aThamnatha, e 
tendo alii visto a huma mulher d’entre 

as Filistheas, 
2 Foi ter com seu pai, e com sua mai, e 

lhes disse: Eu vi em Thamnatha huma 
mulher d’entre as Filistheas: rogo-vos que 
ma deis por esposa. 

3 Seu pai, e sua mai lhe disserao: Pois 
nao ha mulheres entre as filhas de teus ir- 
maos, e entre todo o nosso povo, para que 
tu hajas de querer tomar huma d’entre os 
Filistheos, que sao incircumcidados ? E 
Samsao disse a seu pai: Da-me esta; por- 
que he a que agrada aos meus olhos. 

4 Ora seus pais nao sabiao, que isto se 
fazia por disposipao do Senhor, e que elle 
buscava occasiao de perder os Filistheos. 
Porque naquelle tempo dominavao os Fi¬ 
listheos sobre Israel. 

5 Veio pois Samsao com seu pai, e com 
sua mai a Thamnatha. E quando tinhao 
chegado as vinhas, que estao ao pe da 
Cidade, eis-que appareceo hum leao novo 
feroz, que rugia, e se poz diante de Samsao. 

6 Mas o Espirito do Senhor se apossou 
de Samsao, que despedayou ao leao, fa- 
zendo-o em quartos, como se fora hum 
cabrito, sem ter cousa alguma na mao: e nao 
disse nada disto a seu pai, nem a sua mai. 

7 Depois desceo, e fallou com a mulher, 
que tinha agradado aos seus olhos. 

8 E voltando alguns dias depois para 
casar com ella, se apartou do caminho para 
ver o cadaver do leao, e eis-que vio na sua 
boca hum enxame de abelhas, e hum favo 
de mel. 

9 E tomando-o nas maos, hia comendo 
nelle pelo caminho: e chegando aonde esta- 
vao seu pai, e sua mai, deo-lhes huma parte, 
que elles tambem comerao: mas nao lhes 
quiz descobrir, que aquelle mel o tinha elle 
tirado da boca do leao morto. 

10 Veio pois seu pai a casadesta mulher, 
e deo nella hum banquete por conta de seu 
filho Samsao; porque assim o costumavao 
fazer os mancebos. 

11 Como os habitantes da Cidade o vis- 
sem, derao-lhe trinta companheiros para 
estarem com elle: 

12 Aos quaes disse Samsao: Propor-vos- 
hei hum enigma: e se vos souberdes deci- 
fral-lo dentro destes sete dias da voda, dar- 
vos-hei trinta lenpoes, e outran tantas tu¬ 
nicas. 

XIV. XV. 

13 Mas se o nao souberdes decifrar, dar- 
me-heis a mim trinta len^oes, e outras tan¬ 
tas tunicas. Elies lhe responderao: Propoe 
o enigma, para que o oucamos. 

14 E Samsao lhes disse: Do comedor 
sahio comida, e do forte sahio dof ura. Elles 
por tres dias nao poderao soltar o enigma 
proposto. 

15 E como se chegasse o dia setimo, 
disserao a mulher de Samsao: Ganha a 
teu marido com caricias, e faze que elle te 
descubra a significapao do seu enigma: e se 
o nao quizeres fazer, queimar-te-hemos a ti, 
e a casa de teu pai. Acaso nos convidastes 
vos para a vossa voda, so para nos despo- 
jardes ? 

16 A mulher se punha a chorar diante de 
Samsao, e se queixava delle, dizendo : Tu 
tens-me aborrecimento, e nao me amas : por 
isso me nao queres declarar o enigma, que 
propozeste aos mancebos do meu povo. Mas 
elle lhe respondeo : Eu nao o quiz descobrir 
a meu pai, nem a minha mai; como o po- 
derei declarar a ti ? 

17 Ella pois chorava diante delle os sete 
dias da voda : e em fim ao dia setimo, como 
lhe fosse molesta, lhe declarou a cousa. O 
que ella logo descobrio aos seus compa- 
triotas. 

18 Ao dia setimo pois, antes de se por 
o Sol, vierao estes mancebos, e disserao a 
Samsao: Que cousa ha mais doce do que 
o mel, e mais forte do que o leao ? E elle 
lhes respondeo: Se vos nao tivesseis lavrado 
com a minha novilha, nunca ja mais terieis 
dado na significapao do meu enigma. 

19 Ao mesmo tempo o Espirito do Se¬ 
nhor se apoderou de Samsao : e tendo ido 
a Ascalon, matou la trinta homens, aos 
quaes tirou os vestidos, e os deo aquelles, 
que tinhao explicado o seu enigma: e so- 
bremaneira irado, voltou para casa de seu 
pai. 

20 Entretanto sua mulher tomou por 
marido hum daquelles mancebos e amigos, 
que o tinhao acompanhado na voda. 

CAPITULO XV. 
Samsao poe fogo as searas dos Filistheos. 

Mata mil Filistheos com a queixada d’hum 
burro. 

OUCO tempo depois, estando ja proxi- 
mos os dias da ceifa do trigo, querendo 

Samsao ver sua mulher, foi, e lhe levou hum 
cabrito. E como quizesse entrar como cos- 
tumava na sua camera, o pai della o impe- 
dio, dizendo: 

2 Eu cuidei que a aborrecias; e por isso 
a dei a hum teu amigo : mas ella tem huma 
irma, que he mais mopa, e mais fermosa 
do que ella: toma-a por mulher em seu 
lugar. 

3 Samsao lhe respondeo: De hoje em 
diante nao poderao os Filistheos queixar-se 
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de mim: eu vos farei todo o mal que 
puder. 

4 Dito isto, foi Samsao, e tomou trezentas 
raposas, e ajuntou-as humas as outras pelas 
caudas, e no meio atou huns fachos; 

5 E tendo-lhes chegado fogo, largou-as, 
para irem cada huma para seu cabo. Ellas 
partirao logo a correr pelo meio das searas 
dos Filistheos, onde pegando o fogo, forao 
queimados assim os trigos, que ja estavao 
em molhos, como os que ainda estavao por 
segar: e ateando-se o mesmo fogo nas vi- 
nhas, e olivaes, consumio tudo. 

6 Entao disserao os Filistheos: Quem 
fez isto? Respondeo-se-lhes: Foi Samsao, 
genro daquelle de Thamnatha; porque lhe 
tirou sua mulher, e a deo a outro. E forao os 
Filistheos, e queimarao a mulher, e a seu pai. 

7 Entao lhes disse Samsao: Nao ob¬ 
stante terdes feito estas cousas, eu ainda 
assim nao deixarei de me vingar de vos, e 
entao socegarei. 

8 E fez nelles hum grande destroco, de 
sorte que attonitos punhao as pernas sobre 
as coxas. E descendo dalli, morou na cova 
do Rochedo d’Etam. 

9 Tendo pois vindo os Filistheos ao paiz 
de Juda, se acamparao no lugar, que depois 
se chamou Lechi, que quer dizer Queixada, 
onde o seu exercito foi desbaratado. 

10 E os da Tribu de Juda lhes disserao : 
Porque viestes vos contra nos ? Elies lhes 
responderao : Viemos prender a Samsao, e 
pagar-lhe o mal, que nos fez. 

11 Entao vierao tres mil homens da 
Tribu de Juda a cova do Rochedo d’Etam, 
e disserao a Samsao: Tu nao sabes, que 
estamos sujeitos aos Filistheos ? pois porque 
lhes fizeste estas cousas? Elle lhes respon- 
deo : Eu fiz-lhes a elles, como elles me fize- 
rao a mim. 

12 Nos viemos, replicarao elles, para te 
prender, e para te entregar nas maos dos 
Filistheos. Pois jurai-me, lhes disse Samsao, 
e promettei-me, que me nao haveis de 
matar. 

13 Elles lhe responderao: Nao te have- 
mos de matar; mas depois de ligado, te 
entregaremos. Ligarao-no pois com duas 
cordas novas, e tirarao-no do Rochedo 
d’Etam. 

14 E como elle chegasse ao lugar da 
Queixada, e os Filistheos lhe sahissem ao 
encontro com grandes apupadas, cahio so- 
brelle o Espirito do Senhor: e como o 
linho costuma consumir-se ao cheiro do 
fogo, assim quebrou elle, e desfez as cordas 
com que estava ligado. 

15 E pegando na queixada, ou mandi- 
bula, d’hum burro, que achou a mao, e que 
jazia alii, matou com ella mil homens, 

16 E disse : Eu os derrotei com a queixa¬ 
da d’hum burro, com a mandibula d’hum 
potro de jumenta, e matei mil homens. 

17 E logo que acabou de cantar estas 
palavras, lanpou a queixada da mao, e 
chamou aquelle lugar Ramathlechi, que 
quer dizer, Elevapao da queixada. 

18 E sentindo grande sede, clamou ao 
Senhor, e disse: Tu foste o que salvaste a 
teu servo, e o que lhe deste esta grande 
victoria: eis agora morro eu de sede, e 
cahirei nas maos dos incircumcidados. 

19 Abrio pois o Senhor hum dos dentes 
molares na queixada do burro, e sahirao 
delle aguas. E Samsao tendo bebido del- 
las, tornou em si, e recobrou as forcas. Por 
isso foi aquelle lugar chamado ate o dia 
d’hoje, Fonte do que invoca da queixada. 

20 E julgou a Israel vinte annos nos 
dias dos Filistheos. 

CAPITULO XVI. 
Samsao leva as costas as portas de Gaza. 

Dalila lhe corta os seus cabellos. Elle 
faz cahir em sima de si o Ternplo de 
Dagon. 

EPOIS disto foi Samsao para Gaza; e 
como alii visse a huma mulher publica, 

entrou a ella. 
2 O que tendo ouvido os Filistheos, e 

espalhado que foi entrelles o rumor, de que 
Samsao era entrado na Cidade, fizerao-no 
cercar, e pozerao guardas as portas da Ci¬ 
dade, onde o esperarao mui calados toda a 
noite, para pela manha ao sahir o matarem. 

3 Samsao porem dormio ate a meia noite, 
e entao levantando-se pegou em ambas as 
ametades da porta da Cidade com os seus 
postes e fechaduras, e pol-las as costas, e 
levou-as ate o alto do monte, que olha para 
Hebron. 

4 Depois deste tempo, amou Samsao a 
huma mulher, que assistia no Valle de Sorec, 
e se chamava Dalila. 

5 Com esta vierao ter os Principes dos 
Filistheos, e lhe disserao : Engana-o, e faze 
por saber delle, donde he que lhe vem ta- 
manha forpa, e de que modo o poderemos 
nos veneer, e maltratal-lo depois de atado. 
Se assim o fizeres, cada hum de nos te da- 
remos mil e cem moedas de prata. 

5 Disse pois Dalila a Samsao : Dize-me, 
te pepo, donde te vem esta tao grande forpa, 
e que cousa havera que possa atar-te de 
modo, que nao possas rompel-la ? 

7 Samsao lhe respondeo : Se me atarem 
com sete cordas de nervos, que se nao 
tenhao ainda seccado, mas que ainda con- 
servem humidade, ficarei eu tao debil, como 
os mais homens. 

8 Trouxerao-lhe pois os Principes dos 
Filistheos sete cordas, como ella lhes tinha 
dito, com as quaes o atou: 

9 E tendo feito esconder na s.ua camera 
alguns homens, que esperavao o suceesso 
desta traipao, gritou entao Dalila, dizendo : 
Samsao, eis-ahi os Filistheos sobre ti. No 
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mesmo ponto quebrou elle as prisoes, como 
se quebra hum ho torcirlo de ma estopa, ao 
chegar-lhe o fogo: e nao se pode conhecer 
donde lhe vinha a forca. 

10 E Dalila lhe disse : Eis-ahi zombaste 
tu de mim, e nao me disseste a verdade : 
sequer agora descobi e-me, com que he pre- 
riso que te atem. 

11 Samsao lhe respondeo : Se me atarem 
com humas cordas novas, que ainda nao 
tenhao servido, ficarei eu sem forpa, e se- 
melhante aos outros homens. 
>- 12 Dalila, tendo-o atado segundavez com 
ellas, postos escondidamente na sua camera 
varios homens, gritou, dizendo: Samsao, 
eis-ahi os Filistheos sobre ti. No mesmo 
ponto quebrou elle as cordas, como se forao 
os lios d’huma tea. 

13 E Dalila lhe tornou a dizer: Ate 
quando me has de tu enganar, e dizer-me 
falsidades ? Descobre-me com que he pre- 
ciso que te atem. Samsao lhe respondeo : 
Se teceres sete tranpas dos cabellos da mi- 
nha cabepa com os lipos da teia, e atares 
isto a hum prego, e cravares este na terra, 
ficarei eu debil. 

14 O que tendo feito Dalila, disse: 
Samsao, eis-ahi os Filistheos sobre. ti. Mas 
elle, espertando do seu somno, arrancou o 
prego com os cabellos e os lipos. 

15 Entao lhe disse Dalila: Como dizes 
tu que me amas, quando o teu affecto nao 
propende para mim? tens-me mentido por 
tres vezes, e nunca me quizeste dizer, em 
que esta essa tua grande forpa. 

16 E como ella o importunava sem ces- 
sar, e por muitos dias se nao tirava do pe 
delle, sem lhe dar tempo nenhum para des- 
cancar, desmaiou em fim o animo de Sam¬ 
sao, e cahio num mortal desfallecimento. 

17 Entao descobrindo-lhe tod a a verdade, 
lhe disse : Sobre a minha cabepa nunca se 
poz ferro, porque sou Nazareno, isto he, 
consagrado a Deos desde o ventre de minha 
mai: se me for rapada a cabepa, ir-se-ha de 
mim a minha fortaleza, e eu desfallecerei, e 
serei como os mais homens. 

18 Dalila, vendo que Samsao lhe confes- 
sara tudo o que tinha no seu corapao, enviou 
aos Principes dos Filistheos quem lhes dis- 
sesse: Vinde ainda esta vez, porque elle me 
descubrio agora o seu corapao. Vierao elles 
pois a sua casa, trazendo comsigo o dinheiro, 
que lhe tinhao promettido. 

19 E Dalila fez que Samsao dormisse 
sobre os seus joelhos, e reclinasse a cabepa 
no seu seio. E chamando a hum barbeiro, 
lhe fez cortar sete tranpas do seu cabello, e 
comepou a enxotal-lo, e a lanpal-lo de si: 
pois que no mesmo ponto se foi delle a 
forpa. 

20 E disse-lhe: Samsao, eis-ahi os Fi¬ 
listheos sobre ti. Samsao espertando do 
somno, disse la comsigo: Sahirei, como 
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antes fiz, e me desembaraparei delies : por¬ 
que nao sabia que o Senhor se tinha re- 
tirado delle. 

21 Mas os Filistheos, tendo-o tornado as 
maos, lhe tirarao logo os olhos, e o levarao 
a Gaza atado com cadeias; e encerrando-o 
no carcere, o fizerao dar voltas a huma mo. 

22 E ja os seus cabellos lhe tinhao co- 
mepado a renascer, 

23 Quando os Principes dos Filistheos 
se ajuntarao para immolarem solemnes hos- 
tias ao seu deos Dagon, e para fazerem seus 
banquetes de regozijo, dizendo: O nosso 
deos nos entregou nas maos a Samsao nosso 
inimigo. 

24 O que tendo visto o povo, tambem 
elle publicava louvores do seu deos, e re- 
petia o mesmo : O nosso deos nos entregou 
nas maos o nosso adversario, que arruinou 
a nossa terra, e matou a muitos. 

25, E alegrando-se nos seus banquetes, 
depois de terem comido, mandarao que se 
chamasse Samsao, para lhes servir de brinco, 
e de galhofa. E tendo-o tirado do carcere, 
elle os divertia, e elles o fizerao estar em pe 
entre duas columnas. 

26 Entao disse Samsao para o mopo que 
o guiava: Deixa-me chegar a tocar as co¬ 
lumnas, que sustem toda a casa, para me 
arrimar a ellas, e descanpar hum pouco. 

27 Ora a casa estava toda cheia d’homens, 
e mulheres, e estavao alii todos os Principes 
dos Filistheos, e algumas tres mil pessoas 
d’hum e outro sexo, que do tecto e do pavi- 
mento estavao vendo brincar a Samsao. 

28 Elle porem invocando o Senhor, disse: 
Senhor Deos, lembra-te de mim: Meu Deos, 
torna-me a dar a minha primeira forpa, para 
que eu me vingue de meus inimigos, e os 
faca pagar d’huma so vez a perda dos meus 
dous olhos. 

29 E abrapando-se com as duas colum¬ 
nas, em que a casa se sostinha, e pegando 
numa pela direita, noutra pela esquerda, 

30 Disse: Morra Samsao com os Fi¬ 
listheos. E sacudindo com grande forpa as 
columnas, cahio a casa sobre todos os Prin¬ 
cipes, e sobre todo o povo, que estava nella: 
e forao muitos mais os que matou mor- 
rendo, do que os que matara antes, quando 
vivo. 

31 E vindo seus irmaos, e toda a paren- 
tela, levarao o seu corpo, e o enterrarao 
entre Saraa e Esthaol, no sepulcro de seu 
pai Manue, depois de ter siclo Juiz d’Israel 
vinte annos. 

CAPITULO XVII. 
Idulo da casa de Michas. 

"VTAQUELLE tempo houve hum homem 
d-^ do monte d’Efraim, por nome Michas, 

2 Que disse a sua mai: As mil e cem 
moedas de prata, que tu tinhas posto a parte, 
e sobre as quaes tinhas jurado diante de 
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mini, eis-aqui as tenho eu na minha mao, e 
era meu poder. Ella lhe respondeo : Bem- 
dito seja do Senhor meu filho. 

3 Entregou Michas pois estas moedas de 
prata a sua mai, a qual lhe tinha dito : Eu 
consagrei este dinheiro ao Senhor, e lhe fiz 
promessa delle, para que meu filho rece- 
bendo-o da minha mao, faca delle hurna 
imagem d’escultura, e de fundicao : por isso 
to dou agora. 

4 Depois de Michas ter entregue este din¬ 
heiro a sua mai, tomou ella duzentas moedas 
de prata, e deo-as a hum ourives, para da- 
quella materia fazer huma imagem d’escul¬ 
tura, e huma de fundiyao, que ficou em 
casa de Michas. 

5 O qual edificou tambem nella huma 
Capellinha para o deos, e fez hum efod, e 
buns therafins, isto he, vestidura Sacerdotal, 
e idolos: e encheo a mao d’hum de seus fi- 
lhos, e o criou Sacerdote. 

6 Naquelle tempo nao havia Rei em 
Israel; mas cada hum fazia o que lhe pare- 
cia melhor. 

7 Houve tambem outro mancebo de Beth¬ 
lehem de Juda, desta mesma familia, que 
era Levita, e la habitava. 

8 E tendo sahido da Cidade de Bethle¬ 
hem, quiz mudar de domicilio, onde achasse 
maior commodidade. E como tivesse che- 
gado ao monte d’Efraim, seguindo seu ca- 
minho, e desviando-se hum pouco, para 
onde estava a casa de Michas, 

9 Este lhe perguntou donde vinha. Elle 
lhe respondeo : Sou hum Levita de Bethle¬ 
hem de Juda, e vou estabelecer-me onde 
puder, e onde vir que me faz conta. 

10 Michas lhe disse : Fica comigo, e ser- 
vir-me-has de pai, e de Sacerdote: e dar-te- 
hei cada anno dez moedas de prata, dous 
vestidos, e o que te for necessario para sus- 
tento. 

11 Accommodou-se a isto o Levita, e ficou 
em sua casa, e Michas o tratou como a hum 
de seus filhos. 

12 0 mesmo Michas lhe encheo a mao, 
e teve comsigo a este moyo em qualidade de 
Sacerdote. 

13 Porque agora, dizia elle, sei eu que 
Deos me fara bem, pois que tenho comigo 
hum Sacerdote da linhagem de Levi. 

CAPITULO XVIII. 
Seiscentos homens da Tribu de Dan vdo 

estabelecer-se em Lais. Lev do o Sacer¬ 

dote, e os idolos de Michas. 

"IVTAQUELLES dias nao havia Rei em 
^ Israel: e a Tribu de Dan buscava ter¬ 

ras, onde se estabelecer; porque ate entao 
nao tinha entrado a possuir a sua sorte entre 
as outras Tribus. 

2 Os filhos de Dan pois, tendo escolhido 
de Saraa, e d’Esthaol sinco homens fortissi¬ 
mos da sua linhagem e familia, os enviarao 

a explorar cuidadosamente o paiz, e lhes dis¬ 
serao: Ide, e examinaibem a terra. Postos 
a caminho, chegarao ao monte d’Efraim, e 
entrarao em casa de Michas, e nella des- 
canyarao. 

3 E eonhecendo pela falla o rnoyo Levita, 
e servindo-se da sua pousada, lhe disserao : 
Quern te trouxe aqui? que he o que aqui 
fazes ? porque causa quizeste vir a este lugar ? 

4 Elle lhes respondeo: Michas me fez 
taes e taes cousas, e me assalariou para ser 
seu Sacerdote. 

5 Pedirao-lhe pois que consultasse ao 
Senhor para poderem saber, se a sua jornada 
seria feliz, e se conseguiriao elles o que pre- 
tendiao. 

6 Elle lhes respondeo: Ide em paz: o 
Senhor favorece a vossa jornada, e o cami¬ 
nho que levais. 

7 Sahindo dalli pois estes sinco homens, 
vierao a Lais, e acharao o povo desta cidade, 
como era costume entre os Sidonios, sem 
nenhum temor, em paz, e seguranca, nao 
havendo absolutamente ninguem que o in- 
quietasse; muito rico, distante de Sidonia, 
e separado de todos os outros homens. 

8 Tornarao depois para seus irmaos em 
Saraa, e Esthaol; e perguntando-lhes estes 
o que tinhao feito, derao-lhes esta resposta: 

9 Levantai-vos, vamos a elles : porque o 
paiz que vimos he muito rico, e muito fertil: 
nao sejais descuidados, nao vos detenhais: 
vamo-nos metter de posse daquella terra, 
que nao nos hade isto custar nada. 

10 Entraremos a huma gente, que vive 
em toda a seguranca, a hum terreno mui 
dilatado: e o Senhor nos dara hum lugar, 
onde nao falta nada, do que se da na 
terra. 

11 Partirao pois da linhagem de Dan, 
isto he, de Saraa, e d'Esthaol, seiscentos 
homens d’armas; 

12 Que tendo chegado a Carjathjarim da 
Tribu de Juda, se acamparao alii: e este 
sitio d’entao para ca se chamou o Campo de 
Dan, que he por detras de Carjathjarim. 

13 Dalli passarao ao monte d’Efraim; e 
tendo chegado a casa de Michas, 

14 Os sinco homens, que tinhao sido en- 
viados primeiro a reconhecer o paiz de Lais, 
disserao para os outros seus irmaos : Vos sa- 
beis que nesta casa ha hum efod, huns the¬ 
rafins, huma imagem d’escultura, e de fun¬ 
diyao : vede o que vos parece nisto. 

15 Tendo-se pois apartado hum pouco 
do caminho, entrarao no quarto do moyo 
Levita, que estava em casa de Michas, e o 
saudarao civilmente. 

16 Entretanto os seiscentos homens, assim 
armados como estavao, ficarao a porta. 

17 Mas os que tinhao entrado na casa do 
moyo, procuravao levar a imagem d’escul¬ 
tura, o efod, os therafins, e a imagem fundi- 
da : e o Sacerdote estava ante a porta, ao 
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mesmo tempo que os seiscentos homens 
valerosos estavao nao longe esperando. 

18 Os que tinhao pois entrado, levarao a 
imagem d’escultura, o efod, os idolos, e a 
imagem fundida. Aos quaes disse o Sacer- 
dote: Que he o que fazeis ? 

19 Elies lhe responderao: Cala-te, e poe 
o dedo sobre a tua boca, e vem comnosco 
para nos servires de pai, e de Sacerdote. 
Qual he melhor para ti, ser Sacerdote na 
casa d’hum particular, ou numa Tribu, e em 
toda huma familia d’Israel? 

20 O Levita tendo-os ouvido fallarassim, 
accommodou-se ao que elles lhe diziao; e 
tomando o efod, os idolos, e a imagem d’es¬ 
cultura, se foi com elles. 

21 Quando elles hiao no caminho, tendo 
feito ir adiante os meninos, as cavalgaduras, 
e tudo o que tinhao de precioso; 

22 Estando ja longe da casa de Michas, 
eis-que os homens que habitavao em casa de 
Michas, os hiao seguindo, dando vozes, 

23 E eomeparao a gritar atras delles. 
Elles, tendo voltado o rosto, disserao a Mi¬ 
chas : Que he o que queres ? porque gritas 
assim ? 

24 Elle lhes respondeo : Vos me levastes 
os meus deoses, que eu tinha feito para mim; 
levastes-me o meu Sacerdote, e tudo o que 
eu tinha, e entao perguntais-me: Que he o 
que tens ? 

25 Os filhos de Dan lhe disserao: Guar- 
da-te de fallar mais nisto, nao succeda que 
se lancem sobre ti huns homens cheios d’in- 
dignapao, e perepas tu com toda a tua 
casa. 

26 E deste modo continuarao o seu ca¬ 
minho comepado. E Michas vendo que 
aquelles homens erao mais fortes do que 
elle, voltou para sua casa. 

27 Mas os seiscentos homens levarao o 
Sacerdote com tudo o que assim a dissemos; 
e tendo chegado a Lais, acharao hum povo 
descanpado, e seguro, ao qual passarao ao 
fio da espada, e pozerao fogo a Cidade, 

28 Sem que achassem alguem que os 
soccorresse, por elles habitarem longe de 
Sidonia, e por ser gente, que nao tinha so- 
ciedade, nem commercio com pessoa alguma. 
Estava situada a Cidade no paiz de Rohob; 
e tendo-a reedificado de novo, a po- 
voarao, 

29 Chamando-a Cidade de Dan, do 
nome de seu pai, que foi filho d’Israel, 
quando ella antes se chamava Lais. 

30 E erigirao aquella sua estatua d’escul¬ 
tura, e estabelecerao por seus Sacerdotes a 
Jonathan, filho de Gersao, filho de Moyses, 
a elle, e a seus filhos na Tribu de Dan, ate 
o dia do seu cativeiro. 

31 E o idolo de Michas ficou entrelles, 
em quanto a casa de Deos esteve em 
Silo. Naquelles dias nao havia Rei em 
Israel. 

CAPITULO XIX. 
Affronta que os de Gabaa Jizerao a mulher 

d'hum Levita. 

OUVE hum certo Levita, que habitava 
a hum dos lados do monte d’Efraim, 

a qual se tinha casado com huma mulher de 
Bethlehem de Juda. 

2 Esta o deixou; e tornando para Beth¬ 
lehem para casa de seu pai, ficou morando 
com elle quatro mezes. 

3 E seu marido a foi buscar, querendo 
reconciliar-se com ella, e mostrar-lhe o seu 
carinho, e tornal-la a levar comsigo, para o 
que trazia hum criado, e dous burros. A 
mulher o acolheo, e o introduzio em casa de 
seu pai. O sogro quando soube isto, e o 
vio, sahio a recebel-lo alegre, 

4 E o abrapou. E o genro se deteve tres 
dias em casa do sogro, comendo, e bebendo 
com elle familiarmente. 

5 Ao quarto dia, levantando-se o Levita 
antes d’amanhecer, quiz partir: mas seu 
sogro o deteve, e lhe disse : Come primeiro 
hum bocado de pao, para confortares o esto- 
mago, e depois metter-te-has a caminho. 

6 E assentarao-se ambos juntos, e co- 
merao, e bebferao. Depois disse o pai da 
mopa a seu genro: Pepo-te que te deixes 
aqui ficar ainda hoje para nos divertirmos. 

7 Mas elle levantando-se se poz em acpao 
de querer ir-se. E sem embargo o sogro 
com as suas instancias o deteve, e fez ficar 
comsigo. 

8 Ao outro dia pela manha preparava-se 
o Levita para partir. E o sogro lhe tomou 
a dizer : Pepo-te que comas primeiro hum 
mcado, para que cobrando forpas, te vas 
quando for mais dia. Comerao pois ambos 
juntos. 

9 E o mancebo se levantou para partir 
com sua mulher e com o criado. Mas o 
sogro lhe disse outra vez: Olha que o dia 
esta mui perto do occaso, e que chega a 
noite: fica comigo ainda hoje, e divirtamo- 
nos, e a manha partiras para ires para tua 
casa. 

. 10 Nao quiz o genro estar por estes rogos ; 
mas partio logo, e chegou a vista de Jebus, 
que por outro nome se chama Jerusalem, 
evando comsigo dous burros carregados, e 
a sua mulher. 

11 E quando ja estavao perto de Jebus 
e o dia se mudava em noite, disse o criado a 
seu amo : Tomemos te pepo, o caminho da 
Cidade dos Jebuseos, e fiquemos nella. 

12 0 amo lhe respondeo : Eu nao entra- 
rei numa Cidade de gente estrangeira, que 
nao he dos filhos d’lsrael; mas passarei ate 
Gabaa; 

13 E depois que la chegarmos, descanpa- 
remos nella, ou ao menos na Cidade de 
Rama. 

14 Deixarao pois a Jebus; e continuando 
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o seu caminho, se lhes poz o Sol ao pe de 
Gabaa, que he da Tribu de Benjamin : 

15 E entrarao nella para alii passarem 
a noite: e entrados que forao, se assentarao 
na prapa da Cidade, e nao houve sequer 
hum, que os quizesse hospedar. 

16 Eis senao quando virao elles vir hum 
homem velho, que voltava do campo, e do 
trabalho ao anoitecer, o qual era tambem do 
monte d’Efraim, e habitava como forasteiro 
em Gabaa: porque os homens desta Regiao 
erao filhos de Jemini. 

17 Este velho, levantando os olhos, vio 
ao Levita assentado na prapa da Cidade 
com a sua pequena bagagem; e encami- 
nhando-se a elle, lhe disse : Donde vens tu ? 
e para onde vas ? 

18 O Levita lhe respondeo: Nos parti- 
mos de Bethlehem de Juda, e vamos para 
nossa casa, que he a hum dos lados do 
monte d’Efraim, desde onde tinhamos ido a 
Bethlehem: e agora vamos a casa de Deos, 
e nao ha ninguem que nos queira hospedar 
na sua, 

19 Quando temos palha e feno para os ju- 
mentos, e pao e vinho para mim, e para esta 
tuaserva, e paraocriado que esta comigo: nao 
necessitamos de mais nada, que de pousada. 

20 O velho lhe respondeo: A paz seja 
comtigo: eu te darei tudo o que houveres 
mister: rogo-te somente que nao fiques na 
prapa. 

21 Com isto os introduzio em sua casa, e 
deo de comer aos jumentos: e depois que 
lavarao os pes, os fez assentar a meza. 

22 A tempo que elles estavao ceando, e 
que fatigados do caminho comiao, e bebiao 
para recobrar as suas forpas, chegarao huns 
homens daquella Cidade, filhos de Belial, 
isto he, sem jugo; e cercando a casa do 
velho, comeparao a bater a porta, gritando 
ao dono da casa, e dizendo-lhe: Deita ca 
para fora esse homem, que para la entrou, 
porque queremos abusar delle. 

28 O velho sahindo fora, lhes disse : Nao 
queirais, irmaos, nao queirais commetter 
semelhante maldade ; porque eu recebi este 
homem, como meu hospede, e deixai-vos de 
insistir nesta loucura. 

24 Eu tenho huma filha donzella, e este 
homem tem sua mulher: eu vo-las tirarei 
ca para fora, para que vos sirvais dellas, e 
satisfapais o vosso appetite. 

25 Nao queriao elles estar pelo que lhes 
dizia o velho. O que vendo o Levita, elle 
lhes trouxe sua mulher, e a entregou aos 
seus ultrajes : e elles depois de terem abu- 
sado da mulher toda a noite, a largarao ao 
amanhecer. 

26 Mas a mulher, tanto que amanheceo, 
veio a porta, onde estava seu senhor, e 
cahio alii. 

27 Quando ja era dia, levantou-se o ma- 
rido, e abrio a porta para continuar o seu 

caminho: e eis-que ve a sua mulher estirada 
no lumiar da porta com as maos estendidas. 

28 No principio cuidou elle que a mulher 
estava dormindo, e disse-lhe: Levanta-te, 
vamos-nos daqui. Mas como ella nao re- 
spondesse nada, conhecendo que estava 
morta^ pegou nella, e pol-la sobre o seu 
burro, e voltou para sua casa. 

29 Tanto que ahi chegou, tomou hum 
cutelo, e dividio o cadaver de sua mulher 
com os seus ossos em doze partes, pedapo 
a pedapo, e os enviou a todos os termos 
d’lsrael. 

30 E quando tal virao, cada hum ex- 
clamou, dizendo: Nunca tal cousa se vio 
em Israel, des do dia que nossos pais 
sahirao do Egypto ate hoje: dizei o que 
sentis, e resolvei de commum acordo, que 
he o que se deve fazer neste caso. 

CAPITULO XX. 
Vingao os Israelitas nos de Benjamim o 

ultraje feito ao Levita. 

O AIIIRAO pois todos os filhos d’lsrael, 
^ e se ajuntarao num corpo, como se fora 
hum so homem, des de Dan ate Bersabee, 
e a terra de Galaad, para consultarem o 
Senhor em Masfa. 

2 Todos os Chefes dos povos, e todas as 
Tribus d’lsrael acudirao a Assemblea do 
povo de Deos em numero de quatrocentos 
mil homens de pe, todos gente de guerra. 

3 E nao se occultou aos filhos de Benja¬ 
mim, que os filhos d’lsrael tinhao concorrido 
todos a Masfa. E o Levita marido da 
mulher, que tinha sido morta, perguntado 
de que modo se commettera tao atroz mal¬ 
dade, 

4 Respondeo: Tendo eu chegado a 
Gabaa de Benjamim com minha mulher, 
para alii passar a noite, 

5 Eis-que vierao huns homens daquella 
Cidade, e cercarao a casa, onde eu estava, 
querendo-me matar; e depois d’ultrajarem 
a minha mulher com huma furiosa e incrivel 
lascivia, por ultimo morreo. 

6 E eu pegando no seu cadaver, o dividi 
em pedapos, e os enviei repartidos a todas 
as terras que possuis: porque nunca se 
commetteo tao grande crime, nem excesso 
tao abominavel em todo o Israel. 

7 Vos aqui vos achais presentes todos os 
filhos d’lsrael: resolvei o que deveis fazer. 

8 E todo o povo, estando em pe, respon¬ 
deo, como se fallara pela boca d’hum so 
homem: Nos nao voltaremos as nossas 
tendas, e ninguem voltara a sua casa, 

9 Em quanto de commum acordo nao 
tivermos executado contra Gabaa o que 
vamos a dizer: 

10 Escolhao-se d’entre todas as Tribus 
d’lsrael dez homens de cada cento, cem de 
cada mil, e mil de cada dez mil, para que 
levem viveres ao exercito, e possamos pele- 
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jar contra Gabaa de Benjamim, e dar-lhe 
bum castigo igual ao crime, que ella com- 
metteo. 

It Assim todo o Israel se colligou contra 
esta Cidade, como se todo elle fora hum so 
homem, com hum mesmo espirito, e huma 
mesma resolufao. 

12 E mandarao messageiros a toda a 
Tribu de Benjamim, para que lhe dissessem: 
Porque se commetteo entre vos huma ac^ao 
tao detestavel? 

13 Entregai-nos os homens de Gabaa, 
que estao culpados deste infame crime, para 
que morrao, e para que se tire este mal 
d’Israel. Nao quizerao os Benjamitas dar 
ouvidos a embaixada de seus irmaos os 
filhos d’Israel: 

14 Mas antes pelo contrario, tendo sahido 
de todas as Cidades da sua repartq-ao, se 
ajuntarao em Gabaa, para darem auxilio 
aos naturaes della, e para pelejarem contra 
todo o povo d’Israel. 

15 Acharao-se da Tribu de Benjamim 
vinte e sinco mil homens de guerra, afora 
os habitantes de Gabaa, 

16 Que erao setecentos homens valentis- 
simos, que pelejavao igualmente com a es- 
querda, que com a direita; e que eiao tao 
destros em atirar pedras com funda, que 
poderiao acertar em hum cabello, sem que 
a pedra desse noutra parte. 

17 Da banda dos filhos d’Israel tambem, 
nao contando os de Benjamim, forao con- 
tados quatrocentos mil homens d’armas 
prestes para o combate. 

18 Os quaes levantando-se vierao a casa 
de Deos, isto he, a Silo, onde consultarao 
ao Senhor, e disserao: Quem ha de ser o 
General do nosso exercito, para pelejarmos 
contra os filhos de Benjamim? O Senhor 
lhes respondeo : Juda seja o vosso General. 

19 E logo os filhos d’lsrael, marchando 
des do ponto do dia, vierao acampar-se 
junto a Gabaa: 

20 E avan^ando dalli para pelejarem 
contra Benjamim, comeparao a sitiar a 
Cidade. 

21 Mas os filhos de Benjamim, tendo 
sahido de Gabaa, matarao naquelle dia vinte 
e dous mil dos filhos d’lsrael. 

22 Segunda vez os filhos d’lsrael, confia- 
dos nas suas formas, e no seu grande numero, 
se pozerao em batalha no mesmo lugar, 
onde primeiro tinhao combatido : 

23 Mas antes de se moverem forao chorar 
ate a noite diante do Senhor, e o consultarao, 
dizendo : Devemos continuar ainda em pe- 
lejar contra os filhos de Benjamim nossos 
irmaos, ou nao ? O Senhor lhes respondeo : 
Ide, e dai-lhes batalha. 

24 Ao outro dia tendo marchado os 
filhos d’lsrael para pelejarem contra os 
filhos de Benjamim, 

25 Sahirao os filhos de Benjamim com 
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impeto das portas de Gabaa; e vindo a seu 
encontro, fizerao nelles tao grande mortan- 
dade, que derrubarao dezoito mil homens 
capazes de puchar pela espada. 

26 Pelo que todos os filhos d’lsrael 
vierao a casa de Deos, e assentados cho- 
ravao diante do Senhor: e jejuarao aquelle 
dia ate a tarde, e offerecerao ao Senhor ho- 
locaustos, e hostias pacificas, 

27 E o consultarao sobre o estado em 
que se achavao. Estava naquelle tempo a 
Area do concerto de Deos naquelle lugar: 

28 E Fineas filho d’Eleazar, tilho d’Aarao, 
presidia na casa. Consultarao pois o Se¬ 
nhor, e lhe disserao : Devemos ainda .sahir 
a pelejar contra os filhos de Benjamim 
nossos irmaos, ou devemos cessar? O Se¬ 
nhor lhes respondeo : Marchai contra elles, 
porque a manha eu vo-los entregarei nas 
maos. 

29 E os filhos d’lsrael pozerao embosca- 
das a roda da Cidade de Gabaa, 

30 E terceira vez marcharao em batalha 
contra os filhos de Benjamim, como o tinhao 
feito primeira, e segunda. 

31 Mas os filhos de Benjamim sahirao 
tambem ousadamente da Cidade; e vendo 
fugir os seus inimigos, elles os perseguirao 
ate muito longe : de sorte que ferirao alguns 
delles, como tinhao feito no primeiro, e se- 
gundo dia, e matarao alguns trinta homens 
dos que hiao fugindo por duas veredas, 
huma das quaes hia a Bethel, outra a Gabaa: 

32 Porque cuidarao que os levavao de 
vencida como costumavao. Mas elles, 
fingindo ccm arte que fugiao, formarao o 
designio de os alongar da Cidade, e como 
em retirada leval-los as sobreditas veredas. 

33 Entao sahindo todos os filhos d’Israel 
das suas estancias, ordenarao a batalha no 
sitio chamado Baalthamar. Os que estavao 
de emboscada ao redor da Cidade, come- 
f arao tambem a deixar-se ver pouco a pouco, 

34 E a marchar pela parte occidental da 
Cidade. E fora isto outros dez mil homens 
do exercito d’lsrael desafiavao aos moradores 
da Cidade, para que sahissem ao combate. 
Tinha-se chegado ao ultimo empenho d’op- 
primir aos filhos de Benjamim; e elles nao 
entenderao, que os esperava huma morte 
certa. 

35 Assim o Senhor os destruio a vista 
dos filhos d’lsrael, os quaes naquelle dia 
matarao vinte e sinco mil e cem homens, 
todos gente de guerra, e capazes de puchar 
pela espada. 

36 Mas os filhos de Benjamim, vendo 
que elles erao inferiores, comefarao a fugir. 
O que vendo os filhos d’lsrael, derao-lhes 
lugar para isso, a fim de que viessem a cahir 
nas emboscadas, que tinhao posto junto a 
Cidade. 

37 E estes sahindo de repente dos seus 
escondrijos, e voltando Benjamim as costas 
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aos que os acutilavao, entrarao na Cidade, 
e a passarao ao fio da espada. 

38 Ora os filhos d’Israel tinhao dado por 
sinal aos que tinhao posto d’emboscada, que 
logo que tomassem a Cidade, accendessem 
fogo, para lhes darem aviso de que a tinhao 
tornado, com o fumo que se elevaria ao alto. 

39 Isto foi com effeito o que os filhos 
d’Israel conhecerao, estando ainda no com- 
bate : porque os de Benjamim cuidando que 
os d’Israel fugiao, forao-nos perseguindo mais 
de perto, depois de lhes terem morto trinta 
homens. 

40 Mas quando se vio que da Cidade 
subia como liuma columna de fumo, entao 
os Benjamitas, olhando tambem para tras, 
conhecerao que a Cidade estava tomada, e 
que as chamas subiao ao alto. 

41 E entao mesmo os Israelitas, que 
antes davao mostras de fugir, voltarao os 
rostos contra elles, e resistiao com mais 
vigor: o que visto pelos filhos de Benjamim, 
fugirao, 

42 E comeparao "a ganhar o caminho do 
deserto, perseguindo-os ainda atelli os ini- 
migos; e cortando-os tambem os que tinhao 
queimado a Cidade: 

43 E deste rnodo erao destropados por 
huma e outra parte pelos inimigos, e mor- 
riao sem cessar. Ficarao estendidos, e forao 
prostrados na parte oriental da Cidade de 
Gabaa. 

44 Dezoito mil' homens forao mortos 
naquelle lugar, todos homens de guerra 
valentissimos. 

45 O que quando virao os Benjamitas 
que tinhao ficado, fugirao para o deserto; 
e se encaminharao para o Rochedo chamado 
Remmon. Mas como estavao derrotados, e 
hiao dispersos, ainda naquella fadiga mata- 
rao os d’Israel a sinco mil homens. E pas- 
sando adiante no alcance, matarao ainda 
mais dous mil. 

46 E assim forao mortos da Tribu de 
Benjamim em diversos lugares vinte e sinco 
mil homens, que todos erao niui destros no 
manejo das armas. 

47 Pelo que de toda a gente de Benja¬ 
mim nao ficarao senao seiscentos homens, 
que poderao escapar, e achar guarida no 
deserto : e estes se detiverao quatro nrezes 
no Rochedo de Remmon. 

48 E os filhos d’Israel, tendo" voltado do 
combate, passarao ao fio da espada tudo o 
que acharao de resto na Cidade, des dos 
homens ate as bestas; e todas as Cidades, 
e lugarejos de Benjamim forao consumidos 
pela voracidade das chamas. 

CAPITULO XXI. 
Ruina de Jabes de Galaud. Dao-se mulheres 

aos Benjamitas. 

URARAO tambem os filhos d’Israel 
em Masfa, e disserao: Nenlium de nos 

darn sua filha por mulher aos filhos de Ben- 
jamim. 

2 E vierao todos a casa de Deos em Silo; 
[e assentados na sua presenpa ate a tarde, 
levantarao a voz, e comeparao a chorar, 
dando grandes gritos, e dizendo: 

3 Senhor Deos d’Israel, porque aconteceo 
ao teu povo esta tao grande desgraca, qual 
foi ser hoje cortada de nos huma das Tribus ? 

4 E ao outro dia, tendo-se levantado de ma- 
drugada,erigirao humAltar,e offerecerao nelle 
holocaustos, ehcstias paciticas,e disserao : 

5 Quern d’entre todas as Tribus d’lsrael 
nao marchou com o exercito do Senhor? 
Porque estando em Masfa se tinhao elles 
obrigado com hum grande juramento a matar 
todos os que alii nao fossem achados. 

6 E os filhos d’lsrael tocados de pezar, 
pelo que tinha acontecido a seu irmao Ben¬ 
jamim, comeparao a dizer: Foi cortada 
d’lsrael huma Tribu : 

7 Donde hao de elles tomar mulheres ? 
porque nos juramos todos a huma, que lhes 
nao dariamos nossas filhas. 

8 Por isso disserao : Quem sao de todas 
as Tribus d’lsrael, os que nao vierao ao 
Senhor a Masfa ? Eis-que se achou, que os 
habitantes de Jabes-Galaad nao tinhao es- 
tado no exercito. 

9 E com effeito, ainda quando depois 
estavao em Silo, nao se achou entrelles 
homem algum de Jabes. 

10 Mandarao pois dez mil homens for¬ 
tissimos com estas ordens : Ide, e passai ao 
fio da espada todos os habitantes de Jabes- 
Galaad, sem perdoar nem a mulheres, nem 
a meninos. 

11 E eis-aqui o que devereis observar: 
Matai todos os machos, e todas as femeas 
casadas ; mas deixai com vida as donzellas. 

12 E acliarao-se em Jabes-Galaad qua- 
trocentas donzellas, que nao tinhao conhe- 
cido homem, e elles as trouxerao ao campo 
de Silo na terra de Canaan. 

13 Depois mandarao ’ Deputados aos 
filhos de Benjamim, que estavao no Ro¬ 
chedo de Remmon, e lhes derao ordem, que 
os recebessem em paz. 

14 Entao vierao para elles os filhos de 
Benjamim, e se lhes derao por mulheres 
estas donzellas de Jabes-Galaad: e nao 
acharao outras, que lhes podessem dar da 
mesma maneira. 

15 E todo o Israel teve grande pena, e 
arrependimento pela destruipao d’huma das 
Tribus d’lsrael. 

16 E os mais velhos disserao : Que fare- 
mos dos outros, a quem se nao derao mu¬ 
lheres ? Todas as mulheres da Tribu de 
Benjamim perecerao : 

17 E nos devemos prover com todo o 
cuidado, e desvelo, que nao perepa huma 
das Tribus d’lsrael. 

18 Entretanto nos nao podemos dar-lhes 
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nossas filhas, estando ligados como estamos 
com o nosso juramento, e com as impre- 
cafoes que fizemos, dizendo: Maldito seja 
aquelle, que der sua filha por mulher aos 
filhos de Benjamim. 

19 Tomarao pois esta resolupao, e disserao : 
Eis-ahi esta a chegar a Solemnidade do 
Senhor, que cada anno se celebra em Silo, 
lugar situado ao Setentriao da Cidade de 
Bethel, e ao Oriente do caminho, que vai de 
Bethel a Sichem, e ao Meiodia da Cidade 
de Lebona. 

20 E derao aos filhos de Benjamim esta or- 
dem, dizendo: Ide,eescondei-vos nas vinhas: 

21 E quando virdes que as mofas de 
Silo sahem, como he costume, a formal- as 
suas danfas, sahi de repente das vinhas, e 
cada hum roube a sua para mulher, e parti 
para a terra de Benjamim. 

22 E quando vierem seus pais, e irmaos, 
e comeyarem a queixar-se, e a gritar contra 
vos, nos lhes diremos : Tende compaixao 
delies, pois nao as roubarao por direito de 
guerra, nem como vencedores; senao que 
depois de vos terem supplicado que lhas 
desseis, vos lhas negastes, e assim a culpa 
veio da vossa parte. 

23 E os filhos de Benjamim fizerao como 
se lhes havia mandado : e cada hum roubou 
para mulher huma das donzellas que danya- 
vao : e tendo ido para suas casas, edificarao 
suas Cidades, e habitarao nellas. 

24 Os filhos d’Israel tambem voltarao 
para as suas tendas, cada hum na sua Tribu, 
e na sua familia. Naquelle tempo nao 
havia Rei em Israel; mas cada hum fazia 
o que lhe parecia bem. 

RUTH. 

CAPITULO I. 
Elimelech se retira de Bethlehem de Jiula ao 

paiz de Moab, e la morre. Seus Jilhos 
tomao mulheres do mesmo paiz. Sua mu¬ 
lher Noemi torna para Bethlehem com 
Ituth sua nora. 

1VT O tempo que Israel era governado por 
^ Juizes, houve em tempo d’hum defies 

huma fome, durante a qual hum homem de 
Bethlehem de Juda sahio, e foi ser peregrino 
no paiz de Moab, com sua mulher, e dous 
filhos. 

2 Chamava-se elle Elimelech, e sua 
mulher Noemi. Seus filhos, hum se cha- 
mava Mahalon, outro Chelion, e erao d’Efra- 
tha de Bethlehem de Juda. Tendo pois 
chegado ao paiz dos Moabitas, ficarao mo- 
rando alii. 

3 Algum tempo depois morreo Elimelech 
marido de Noemi; e ella ficou com os seus 
dous filhos: 

4 Os quaes casarao com mulheres de 
Moab, chamada huma Orfa, outra Ruth. E 
depois de terem assistido naquelle paiz dez 
annos, 

5 Morrerao ambos, a saber, Mahalon, e 
Chelion; e ficou Noemi so, sem os dous 
filhos, e sem marido. 

6 E resolveo-se a tornar para a sua patria 
com as suas duas noras Moabitas: porque 
tinha ouvido, que o Senhor tinha olhado 
para o seu povo, e lhe tinha dado de que se 
sustentar. 
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7 Sahio pois do lugar da sua peregri- 
nafao com as suas duas noras ; e indo ju no 
caminho de volta para a terra de Juda, 

8 Disse Noemi para ellas : Ide para casa 
de vossa mai: o Senhor use comvosco de 
misericordia, bem como vos usastes com os 
que morrerao, e comigo : 

9 Elle fapa que acheis descanpo em poder 
dos maridos, com quem tiverdes a sorte de 
casar. Depois beijou-as. E ellas em alta 
voz comejarao a chorar, 

10 E a dizer: Nos havemos de ir comtigo 
para o teu povo. 

11 Noemi lhes respondeo: Voltai, minhas 
filhas : porque quereis vos vir comigo ? Por 
ventura tenho eu ainda alguns filhos no meu 
ventre, para esperardes que eu vos possa dar 
maridos ? 

12 Voltai, minhas filhas, e ide-vos : por¬ 
que eu ja estou acabadade velhice, e incapaz 
de tornar a casar. Ainda quando eu podesse 
conceber esta mesma noite, e parir alguns 
filhos, 

13 Se vos quizesseis esperar ate que cres- 
cessem, e chegassem aos annos da puber- 
dade, primeiro vos farieis vos velhas, do que 
casasseis com elles. Nao, minhas filhas, nao 
queirais isto: porque a vossa afflic^ao nao 
serve senao d’accrescentar a minha; e a mao 
do Senhor descarregou sobre mim com forfa. 

14 Ellas entao levantando a voz, come- 
farao de novo a debulhar-se em lagrimas. 
Orfa beijou a sua sogra, e foi-se: porcm 
Ruth acompanhou a sua sogra. 
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15 E Noemi lhe disse: Eis se foi tua 
cunhada para o seu povo, e para os seus 
deoses : vai tu com ella- 

16 Ruth lhe respondeo: Nao te ponhas 
contra mim, obrigando-me a deixar-te, e a 
ir-me : porque para onde quer que tu fores, 
irei eu; e onde quer que tu ficares, ficarei 
eu tambem. O teu povo sera o meu povo, 
e o teu Deos sera o meu Deos. 

17 A terra em que tu morreres, nessa 
quero eu morrer, e alii terei o meu sepulcro. 
O Senhor me trate com todo o seu rigor, se 
outra cousa que a morte me separar de ti. 

18 Vendo pois Noemi, que Ruth tao 
obstinadamente insistia em querer ir com 
ella, nao a quiz contradizer mais, nem per- 
suadir-lhe que voltasse para os seus. 

19 Assim partirao ambas, e chegarao a 
Bethlehem. Na qual Cidade tanto que en- 
trarao, logo por toda a parte correo esta 
noticia, e as mulheres diziao: Esta he 
aquella Noemi. 

20 A’s quaes ella respondeo: Nao me 
chameis Noemi, (isto he, fermosa) mas cha- 
mai-me Mara, (isto he, amargosa) porque o 
Todo poderoso me encheo d’extrema amar- 
gura. 

21 Eu sahi daqui cheia, e o Senhor me 
fez voltar vasia. Porque me chamais vos 
logo Noemi, quando o Senhor me humilhou, 
e quando o Todo poderoso me encheo d’af- 
flicpao? 

22 Veio pois Noemi com Ruth Moabita 
sua nora da terra da sua peregrinapao: e 
voltou para Bethlehem, a tempo que come- 
cavao a segar-se as cevadas. 

CAPITULO II. 
Ruth vai ao rabisco das espigas na sedra de 

Booz. Booz se porta com ella benignissi- 
mamente. 

/ \ RA havia hum homem poderoso, e 
^ muito rico, chamado Booz, que era 
consanguineo d’Elimelech. 

2 E Ruth Moabita disse para sua sogra: 
Se o mandas, irei a algum campo a apanhar 
as espigas, que tiverem escapado aos sega- 
dores, onde quer que eu ache algum pai de 
familias, que me mostre bom modo. Noemi 
lhe respondeo: Vai, minha filha. 

3 Foi Ruth pois, e poz-se a apanhar 
espigas por detras dos segadores. Aconteceo 
porem, que aquelle campo tinha por dono 
a hum homem chamado Booz, da familia 
d’Elimelech. 

4 Eis-que a este tempo chegou elle de 
Bethlehem, e disse aos segadores: O Senhor 
seja comvosco. Ao que elles responderao: 
O Senhor te abendicoe. 

5 Entao disse Booz para o mancebo, que 
estava tomando sentido nos segadores: De 
quem he esta mopa ? 

6 Elle lhe respondeo : He aquella Moabita, 
que veio com Noemi do paiz de Moab. 

7 E ella me pedio que a deixasse apa¬ 
nhar as espigas, que ficassem atras dos sega¬ 
dores; e anda no campo des da manha 
ategora, sem ter voltado a casa, nem por 
mm momento. 

8 Entao disse Booz a Ruth : Ouve, filha: 
Nao vas rabiscar a outro campo, e nao te 
apartes deste lugar; mas ajunta-te com as 
minhas mopas, 

9 E segue-as por onde quer que se tiver 
segado. Porque eu ordenei aos meus 
criados, que nenhum te moleste: e ainda 
quando tiveres sede, vai onde estao os barris, 
e bebe da agua de que tambem bebem os 
meus criados. 

10 Ella entao, prostrado o seu rosto em 
terra, lhe fez huma profunda reverencia, e 
disse: Donde me vem a dita de ter achado 
grapa diante de ti, e de que tu te dignasses 
de fazer caso de mim, que sou huma mulher 
estrangeira ? 

11 Ao que Booz respondeo: Temse-me 
contado tudo o que tens feito a respeito de 
tua sogra, depois da morte de teu marido; e 
como deixaste a teus parentes, e a terra onde 
nasceste, para vires viver entre hum povo, 
que antes nao conhecias. 

12 0 Senhor te de o galardao do bem 
que fizeste, e recebas huma plena recom- 
pensa do Senhor Deos d’Israel, para quem 
vieste, e debaixo de cujas azas te acolheste. 

13 Ruth lhe respondeo: Tenho achado 
grapa diante de teus olhos, meu Senhor, que 
me consolaste, e fallaste ao corapao da tua 
escrava, que nao merepo ser huma das mopas 
que te servem. 

14 Booz lhe disse: Quando chegar a hora 
de comer, vem aqui, e come o pao, e molha 
o teu bocado no vinagre. Ella pois se as- 
sentou ao lado dos segadores, e preparou 
para si humas papas de farinha torrada, e 
comeo dellas, e ficou satisfeita, e levantou os 
sobejos. 

15 Depois levantou-se dalli para conti- 
nuar o rabisco das espigas. Ora Booz deo 
esta ordem aos seus mopos: Ainda que ella 
queira segar comvosco, nao lho impidais: 

16 Mas de proposito deixai cahir algumas 
espigas das vossas gavellas, e que fiquem 
alii, para que ella as apanhe sem rubor, e 
nenhum a reprehenda quando as apanhar. 

17 Esteve pois Ruth apanhando no cam¬ 
po ate a tarde : e tendo batido, e sacudido 
com huma vara as espigas, que havia colhido, 
achou quasi a medida d’hum efi de cevada, 
isto he, tres alqueires. 

18 E carregando com elles voltou para a 
Cidade, e os mostrou a sua sogra: e alem 
disso tirou para fora, e lhe deo dos sobejos 
da comida, de que ella se tinha fartado. 

19 E sua sogra lhe perguntou: Onde ra- 
biscaste tu hoje, e onde trabalhaste ? Aben- 
poado seja quem se compadeceo de ti. E 
Ruth lhe disse, de quem era o campo, onde 
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tinha trabalhado ; e que o dono se chamava 
Booz. 

20 Ao que Noemi respondeo: Aben- 
poado seja elle do Senhor: porque a mesma 
boa vontade, que mostrara aos mortos, mos- 
trou aos vivos. E ajuntou: Esse homem 
he nosso parente chegado. 

21 Proseguio Ruth, e disse : Ellemedeo 
tambem ordem, que me ajuntasse aos seus 
segadores, ate que se acabe toda a eeifa. 

22 A sogra lhe respondeo : Melhor he, 
minha filha, que vas segar entre as mocas 
desse homem, naqjjiucceda que noutro campo 
te moleste alguem. 

23 Ella pois se incorporou com as mopas 
de Booz; e continuou a andar segando com 
e lias, ate que as cevadas, e os trigos se reco- 
lherao nos celleiros. 

CAPITULO III. 
Vai Ruth deitar-se aos pes de Booz. Booz 

lhe promette que casurd com ella. 

ENDO Ruth voltado para sua sogra, 
esta lhe disse: Minha filha, eu ando cui- 

dando em te por em descanfo, e o farei de 
modo que fiques bem. 

2 Este Booz, com cujas mofas tu andaste 
unida no campo, he nosso parente. chegado, 
e esta noite ha de alimpar a sua cevada na eira. 

3 Lava-te pois, e unge-te, e toma os teus 
melhores vestidos, e vai a sua eira. Nao te 
veja este homem, menos que elle nao tenha 
acabado de comer, e de beber. 

4 E quando se for deitar, nota bem o 
lugar em que elle dorrne; e iras, e levantar- 
lhe-has a capa com que se cobre da parte 
dos pes, e alii te deitaras, e te deixaras estar: 
e elle te dira o que deves fazer. 

5 Ruth lhe respondeo : Farei tudo o que 
me ordenas. 

6 Partio pois para a eira de Booz, e fez 
tudo o que sua sogra lhe tinha mandado. 

7 E quando Booz, depois de ter comido, 
e bebido, estava mais alegre, e se foi deitar 
a dormir ao pc d’huma meda, veio ella mui- 
to de mansinho; e tendo-lhe levantado a 
capa pelos pes, deitou-se alii. 

8 Eis-que pela meia noite espertou o ho¬ 
mem espavorido, e turbado, e vio huma 
mulher deitada a seus pes, 

9 E lhe disse: Quem es tu ? Ella lhe 
respondeo : Sou Ruth tua escrava. Estende 
a tua capa sobre a tua serva, porque es pa¬ 
rente chegado. 

10 Booz lhe disse: Filha, bemdita sejas 
do Senhor, que excedeste a tua primeira bon- 
dade com esta d’agora: pois que nao bus- 
caste mancebos, pobres ou ricos. 

11 Nao temas pois : eu farei tudo o que 
me disseres : porque todo o povo, que mora 
das portas para dentro da minha Cidade, 
sabe que es huma mulher de virtude. 

12 Nem eu nego que sou teu parente : 
mas ha outro mais proximo do que eu. 
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13 Descanca esta noite: e quando for 
manha, se elle te quizer receber pelo direito 
de parentesco, muito embora: mas se o nao 
quizer, viva o Senhor, que indubitavelmente 
te hei de receber: dorme ate pela manha. 

14 Dormio ella pois a seus pes, ate que 
se passou a noite: e levantou-se antes que 
os homens se podessem entreconhecer. E 
Booz lhe disse: Ve, nao saiba ninguem que 
vieste aqui. 

15 E ajuntou : Estende a capa com que 
te cobres, e segura-a bem com ambas as 
maos. Tendo-a Ruth estendido, e segu- 
rando-a, elle lhe medio seis alqueires de ce¬ 
vada, e lhos poz em sima. Ella carregada 
com elles entrou na Cidade, 

16 E voltou para sua sogra, a qual lhe 
disse : Que fizeste, filha ? E ella lhe contou 
tudo o que Booz lhe fizera. 

17 E accrescentou: Eis-aqui seis alquei¬ 
res de cevada, que elle me deo, dizendo: 
Nao quero que tomes vasia para tua sogra. 

18 E Noemi lhe disse: Espera, filha, ate 
vermos em que para este negocio. Porque 
Booz nao ha de descanpar, em quanto nao 
cumprir o que disse. 

CAPITULO IV. 
Booz casa com Ruth. Nasce d'entre umbos 

Obed, avb de David. 

t’OI pois Booz por-se a porta, e assentou- 
^ se alii. E vendo passar o parente, de 
que antes fallamos, chamando-o pelo seu 
nome, lhe disse : Vem ca por hum pouco, 
e assenta-te aqui. Veio elle, e assentou-se. 

2 Entao Booz tomando de parte a dez 
homens dos Anciaos da Cidade, lhes disse: 
Assentai-vos aqui. 

3 Depois que elles se assentarao, fallou 
Booz ao seu parente desta sorte: Noemi, 
que voltou do paiz de Moab, esta para ven¬ 
der huma parte do campo d’Elimelech nosso 
parente: 

4 O que eu quiz que tu saibas, e dizer-to 
diante de todos os que estao aqui assentados, 
e dos Anciaos do meu povo. Se tu o 
queres possuir pelo direito do parentesco, 
compra-o, e fica-te com elle. Se nao estas 
inclinado a isso, dize-mo, para que eu saiba 
o que devo fazer: porque nao ha outro pa¬ 
rente, senao tu, que es o primeiro, e eu que 
sou o segundo. E elle respondeo: Eu 
comprarei o campo. 

5 E Booz lhe disse : Logo que compres 
o campo de Noemi, he tambem necessario 
que cases com Ruth Moabita, que foi mu¬ 
lher do defunto, para que resuscites o nome 
do teu parente na sua heranja. 

6 O homem lhe respondeo : Eu cedo em 
ti o direito de parentesco: porque nao devo 
extinguir a posteridade da minha familia. 
Usa tu do meu privilegio, do qual eu de¬ 
clare* que me desfa^o de boamente. 

7 Ora este era hum costume antigo em 
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Israel entre os parentes: que quando hum 
cedia o seu direito a outro, para a cessao ser 
valida, aquelle que cedia do seu direito, ti- 
rava o seu sapato, e o dava a seu parente. 
Este era o testemunho de cessao em Israel. 

8 Disse pois Booz a seu parente : Tira o 
teu sapato. E elle o tirou logo do seu pe. 

9 E Booz disse aos Anciaos, e a todo o 
povoVos sois hoje testemunhas, de que 
entro a possuir tudo o que era d’Elime- 
lech, e Chelion, e Mahalon, entregando-mo 
Noemi: 

10 E de que tomo por mulher a Ruth 
Moabita, casada que foi com Mahalon, para 
eu fazer reviver o nome do defunto na sua 
heranpa, e para o seu nome se nao extinguir 
na sua familia entre seus irmaos, e entre o 
seu povo. Vos, tomo a dizer, sois testemu¬ 
nhas desta cousa. 

11 Todo o povo que estava a porta, e os 
Anciaos responderao : Nos somos testemu¬ 
nhas disso. O Senhor fa^a a esta mulher, 
que entra na tua casa, como a Rachel, e a 
Lia, que fundarao a casa d’lsrael, para que 
ella seja exemplo de virtude em Efratha, e 
tenha hum nome celebre em Bethlehem. 

12 A tua casa seja como a casa de Fares, 
que Thamar pario a Juda, por meio da pos- 
teridade, que o Senhor te der desta mulher 
moya. 

13 Tomou pois Booz a Ruth, e casou com 
ella. E tendo-a conhecido maritalmente, 
fez-lhe o Senhor a graca, que ella concebeo, 
e pario hum filho. 

14 Sobre o que disserao as mulheres a 
Noemi: Bemdito seja o Senhor, que nao 
permittio que a tua familia ficasse sem suc¬ 
cessor, e que quiz que o seu nome se con- 
servasse em Israel, 

15 E que tu tenhas quem console a tua 
alma, e te sustente na velhice. Porque te 
nasceo hum menino de tua nora, que te am a, 
e he para ti muito melhor, do que se tiveras 
sete filhos. 

16 E Noemi tomando o menino, o poz 
no seu rega^o, e fazia com elle as vezes de 
ama, levando-o nos brapos. 

17 E as mulheres suas vizinhas lhe davao 
os parabens, dizendo: Nasceo hum filho a 
Noemi. E chamarao ao menino Obed. 
Este he pai d’lsai, que foi pai de David. 

18 Eis-aqui a serie da posteridade de 
Fares. Fares gerou a Esron, 

19 Esron gerou a Aram, Aram gerou a 
Aminadab, 

20 Aminadab gerou a Nahasson, Nahas- 
son gerou a Salmon, 

21 Salmon gerou a Booz, Booz gerou a 
Obed, 

I 22 Obed gerou a Isai, Isai gerou a David. 

REIS, LIVRO PRIMEIRO; 
CIIAMADO EM HEBRAICO 

PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL. 

CAPITULO I. 
Elcana, e suas duas mulheres. Anna al¬ 

canna de Deos hum filho, que foi chamado 
Samuel. Anna o consagra ao Senhor. 

TTOUVE hum homem Efratheo de Rama- 
thaim-Sofim, do monte d’Efraim, cujo 

nome era Elcana, filho de Jeroham, filho 
d’Eliu, filho de Thohu, filho de Suph : 

2 Elle teve duas mulheres, huma por 
nome Anna, outra por nome Fenenna. Fe- 
nenna tinha filhos, e nao os tinha Anna. 

3 Este homem nos dias determinados 
subia da sua Cidade a Silo, a adorar o Se¬ 
nhor dos Exercitos, e a offerecer-lhe sacrifi- 
cios. E assistiao alii dous filhos d’Heli, 
Ofni, e Fineas, Sacerdotes do Senhor. 

4 Hum dia pois, tendo Elcana offerecido 
[Port.] 

o seu sacrificio, deo a Fenenna, e a todos os 
seus filhos e filhas, a cada hum sua parte : 

5 A Anna porem nao deo senao huma, 
e deo-lha triste, porque amava a Anna. 
Mas o Senhor a tinha feito esteril. 

6 Afthgia-a tambem sua rival, e a ator- 
mentava excessivamente, ate chegar 'a lan- 
far-lhe em rosto, que o Senhor a tinha feito 
esteril: 

7 Isto era o que usava Fenenna todos os 
annos, quando chegava o tempo de irem ao 
Templo do Senhor, e deste modo a insultava. 
Mas Anna se punha a chorar, e nao comia. 

8 Disse-lhe pois Elcana seu marido: 
Anna, porque choras ? porque nao comes ? 
e porque se afflige o teu cora^ao? Acaso 
nao sou eu melhor para ti, do que o seria 
teres dez filhos ? 
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9 E Anna, depois de ter comido, e bebido 
em Silo, levantou-se. E ao mesmo tempo 
que o Sacerdote Heli estava assentado na 
sua cadeira a porta do Templo do Senhor, 

10 Anna que tinha o coracao cheio 
d’amargura, orou ao Senhor, derramando 
muitas lagrimas, 

11 E fez hum voto nestes termos : Senhor 
dos Exercitos, se tu te dignares d’olhar para 
a afflicpao da tua serva, se te lembrares de 
mim, se te nao esqueceres da tua serva, 
e se deres a tua escrava hum filho macho; 
eu to offerecerei por todos os dias da sua 
vida, e nao passara navalha pela sua cabepa. 

12 Como Anna perseverava assim largo 
tempo orando ao Senhor, observou Heli o 
movimento dos seus beipos. 

13 Anna porfim fallava no seu coracao, 
e so se via mover os beipos, sem se lhe per- 
ceber palavra alguma. Julgou logo Heli 
que ella estava bebada, 

14 E lhe disse: Atd quando eslaras tu 
com a bebedice ? Coze hum pouco a bor- 
racheira, que te turva. 

15 Anna lhe respondeo : Perdoa-me, meu 
Senhor, eu sou huma mulher por extremo 
desgrapada: nao bebi vinho, nem outra 
alguma cousa que possa embebedar; mas 
derramei a minha alma na presenpa do 
Senhor. 

16 Nao cuides que a tua escrava he como 
huma das filhas de Belial: porque o excesso 
da minha dor, e da minha afflicpao he o 
que me fez fallar atdgora. 

17 Entao lhe disse Heli: Vai em paz, e 
o Deos d’Israel te conceda a petip&o que 
lhe fizeste. 

18 E ella lhe respondeo: Praza a Deos, 
que a tua escrava ache grapa diante dos teus 
olhos. E a mulher se foi seu caminho, e 
comeo, e nao se lhe mudou mais o semblante. 

19 E levantando-se de manha, adorarao 
ao Senhor, e voltarao, e chegarao a sua casa 
em Ramatha.j E Elcana conheceo marital- 
mente a sua mulher Anna, e o Senhor se 
lembrou della. 

20 E succedeo que passado o circulo dos 
dias, concebeo Anna, e pario hum filho, a 
quem poz o nome de Samuel; porque o 
tinha pedido ao Senhor. 

21 E Elcana seu marido subio com toda 
a sua familia a immolar a hostia do costume, 
e cumprir o seu voto. 

22 Mas Anna nao foi; porque disse a seu 
marido: Eu nao irei, menos que o menino 
nao seja desmamado, para eu o levar a pre- 
senpa do Senhor, e para elle la ficar de eon- 
tinuo. 

23 E Elcana seu marido lhe disse : Faze 
o que bem te parecer, e fica atfi o desma- 
mares: e eu rogo ao Senhor, que cumpra a 
sua palavra. Ficou-se pois Anna, e deo 
leite a seu filho, at£ que o desmamou. 

?4 Depois de o ter desmamado, tomou 
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comsigo tres novilhos, e tres alqueires de 
farinha, e hum cantaro de vinho, e levou 
seu filho a Silo h casa do Senhor. Ora o 
menino era ainda muito crianpa. 

25 E sacrificarao hum novilho, e presen- 
tarao o menino a Heli. 

26 E Anna disse : Rogo-te, Senhor meu, 
3or tua vida, Senhor: Eu sou aquella mulher, 
que tu viste estar aqui fazendo oracao ao 
Senhor. 

27 Eu lhe pedi, que me desse este meni¬ 
no; e o Senhor me concedeo a petipao que 
eu lhe fiz. 

28 Por tanto eu o entrego tambem ao 
Senhor, para que elle seja do Senhor toda a 
sua vida. E adorarao alii ao Senhor. E 
Anna orou, e disse. 

CAPITULO II. 
Cantico d'Anna, mdi de Samuel, em aecdo de 

grains. Desconcertos dos filhos d'Heli. 
Samuel serve diante do Senhor. Heli re- 
prehende com demasiada brandura seus 
filhos. Deos lhe faz predizer por outro a 
ruina da sua casa. 

MEU corapao exultou no Senhor, e a 
minha forpa foi exaltada no meu Deos. 

A minha boca se dilatou para responder a 
meu3 inimigos; porque eu puz a minha 
alegria na salvapao que vem de ti. 

2 Nao ha Santo, como he o Senhor; 
porque nao ha outro fora de ti, e nao ha 
nenhum tao forte, como o nosso Deos. 

3 Cessai de vos gloriardes, multiplicando 
palavras arrogantes : nao saia mais da vossa 
boca a antiga linguagem : porque o Senhor 
he o Deos que tudo sabe, e para elle se pre- 
parao os pensamentos. 

4 0 arco dos fortes se quebrou, e os 
fracos ficarao cheios de forpa. 

5 Os que antes estavao cheios de bens, as- 
salariarao-se para terem pao ; e os que esta¬ 
vao mortos de fome ficarao fartos, ate que a 
esteril teve muitos filhos, e a que tinha muitos 
se vio na impossibilidade de os ter. 

6 O Senhor he o que tira a vida, e o que 
a da; elle o que leva a sepultura, e o que 
tira della. 

7 O Senhor he o que faz o pobre, e o 
rico; elle o que abate, e o que eleva. 

8 Elle tira o pobre do po, e o indigente 
do esterco, para o fazer assentar entre os 
Principes, e para lhe dar hum throno de 
gloria. O Senhor he a quem pertencem os 
polos da terra; e elle he quem poz sobrelles 
o mundo. 

9 Elle guardara os pes dos seus Santos; 
e os impios. ficarao mudos nas trevas : por¬ 
que o homem nao serh forte pela sua 
robustez. 

10 Os inimigos do Senhor tremerao delle; 
e o Senhor trovejara sobrelles do alto dos 
Ceos. O Senhor julgara as extremidades da 
terra; elle dara o Imperio ao seu Rei; e 
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elle fara subir a hum alto ponto a gloria do 
seu Christo. 

11 Depois disto, retirou-se Elcana para 
sua casa a Ramatha: e o menino ministrava 
na presenca do Senhor diante do Sacerdote 
Heli. 

12 Ora os filhos d’Heli erao huns fi- 
lhos de Belial, que nao conheciao ao Se¬ 
nhor ; 

13 Nem as obrigapoes de Sacerdotes a 
respeito do povo: porque quando algurn 
immolava a victima, vinha o mofo do 
Sacerdote, quando se estava cozendo a 
carne; e tendo na mao hum garfo de tres 
dentes, 

14 Mettia-o no caldeirao, ou na caldeira, 
ou na panella, ou na marmita: e tudo o que 
podia trazer acima com o garfo era para o 
Sacerdote. Isto faziao a todos os d’Israel, 
que vinhao a Silo. 

15 Assim mesmo antes que queimassem 
a gordura da hostia, vinha o moco do Sacer¬ 
dote, e dizia para o que estava immolando : 
Da-me carne, para eu a cozer para o Sacer¬ 
dote : porque eu nao receberei de ti came 
cozida, mas quero-a crua. 

16 Dizia-lhe o immolante: Queime-se 
primeiro a gordura da hostia, como he cos¬ 
tume ; e depois tomaras tu da carne quanto 
quizeres. Mas o moco lhe replicava : Nao: 
has-de dar-ma agora; senao,. tirar-ta-hei 
por forpa. 

17 Era pois muito grande o peccado 
destes mopos diante do Senhor: porque 
retrahiao os homens do sacrificio do Se¬ 
nhor. 

18 Entretanto o menino Samuel minis¬ 
trava diante do Senhor, vestido de hum efod 
de linho. 

19 £ sua mai lhe fazia huma pequena 
tunica, que ella lhe levava nos dias solemnes, 
quando vinha com seu marido offerecer o 
sacrificio ordinario. 

20 E Heli abencoou a Elcana, e a sua 
rnulher, e disse a Elcana: O Senhor te de 
successao desta rnulher, em recompensa da 
prenda, que depositaste nas suas maos. E 
elles voltarao para sua casa. 

21 Visitou pois o Senhor a Anna, e ella 
concebeo, e pario tres filhos, e duas filhas: 
e o menino Samuel crescia diante do Se¬ 
nhor. 

22 Heli porem, que era muito velho, 
tendo ouvido o modo com que seus filhos 
se portavao com todo o povo d’Israel, e que 
dormiao com as mulheres, que vinhao estar 
de vigilia a entrada do Tabemaculo, 

23 Disse-lhes : Porque fazeis vos todas 
estas cousas, que eu oupo, estes crimes de- 
testaveis, de que todo o povo murmura? 

24 Nao torneis a fazer tal, meus filhos : 
porque he cousa vergonhosa, que se pub- 
lique de vos, que dais causa a que o povo 
do Senhor quebre os seus mandamentos. 

I. Cap. II. 

25 Se hum homem peccar contra outro, 
pode Deos perdoar-lhe: mas se hum ho¬ 
mem peccar contra o Senhor, quem orara 
por elle ? Mas elles nao ouvirao a voz 
de seu pai; porque o Senhor os queria 
matar. 

26 Ora o menino Samuel aproveitava, e 
crescia; e era agradavel tanto ao Senhor, 
como aos homens. 

27 E hum homem de Deos veio ter 
com Heli, e disse-lhe : Eis-aqui o que diz 
o Senhor : Por ventura nao me dei eu a 
conhecer visivelmente a casa de teu pai, 
quando elles estavao no Egypto debaixo da 
dominapao de Farad ? 

28 Eu o escolhi entre todas as Tribus 
d’Israel para ser meu Sacerdote, para subir 
ao meu Altar, para me offerecer incensos, e 
para trazer o Efod diante de mim : e eu de 
todos os sacrifices dos filhos d’lsrael dei 
parte a casa de teu pai. 

29 Porque pisastes vos aos pes as minhas 
victimas, e os donativos que eu mandei 
que se me offerecessem no Templo ? E 
porque honraste tu mais a teus filhos, do 
que a mim, para comeres com elles as pri- 
micias de todos os sacrificios do meu povo 
d’lsrael ? 

30 Por tanto, diz o Senhor Deos d’ls- 
rael : Eu tinha declarado, e promettido, 
que a tua casa, e a casa de teu pai serviria 
para sempre diante da minha face. Mas 
agora diz o Senhor: Longe de mim tal 
pensamento : porque eu glorificarei a quem 
me glorificar; e os que me desprezao, serao 
desprezados. 

31 Eis-aqui esta. a chegar o tempo, em 
que eu cortarei o teu brapo ; e o brap o da 
casa de teu pai, para que nao haja Anciao 
em tua casa. 

32 E quando Israel se vir no meio de 
todas as prosperidades, veras tu 0 teu emulo 
no Templo : e nao havera jamais algum 
Anciao em tua casa. 

33 Sem embargo disto, eu nao tirarei 
de todo do meu Altar homem da tua linha- 
gem : mas sera para que os teus olhos se 
escurepao, e a tua alma se mirre : e huma 
grande parte da tua casa morrera, quando 
chegarem a ser homens. 

34 O sinal que disto teras, he o que acon- 
tecera a teus dous filhos, Ofni, e Fineas, que 
ambos morrerao no mesmo dia. 

35 E eu suscitarei para mim hum Sa¬ 
cerdote fiel, que obrara segundo o meu co- 
rapao, e segufido a minha alma : e lhe esta- 
belecerei huma casa fiel, e elle andara sem¬ 
pre diante do meu Christo. 

36 Entao todo o que restar da tua casa, 
vira para que roguem por elle, e offerecera 
hum real de prata, e huma torta de pao, 
dizendo : Rogo-te que me admittas a algu- 
ma porpao Sacerdotal, para eu ter hum bo- 
cado de pao que coma. 
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CAPITULO III. 
O Senhor chama a Samuel, e Ihe descobre os 

jttizos, que elle estd para exercitar contra 
Heli. Heli obrigci a Samuel a que Ihe 
deseubra o que o Senhor Ihe revelou. Sa- 
muel he reconhecido por Prof eta em Israel. 

ORA o menino Samuel ministrava ao Se¬ 
nhor junto a Heli: e a palavra do Se¬ 

nhor era naquelles dias preciosa; nao havia 
visao manifesta. 

2 Aconteceo pois em certo dia, que Heli 
estava deitado no seu lugar, e os seus olhos 
se tinhao eseurecido, e nao podia ver : 

3 Antes que se apagasse a alampada de 
Deos, dormia Samuel no Templo do Senhor, 
onde estava a Area de Deos. 

4 E chamou o Senhor a Samuel, o qual 
Ihe respondeo, dizendo : Eis-me aqui. 

5 E foi correndo a Heli, e Ihe disse: Eis- 
me aqui; pois tu me chamaste. Elle Ihe 
respondeo: Eu nao te ehamei: volta, e 
dorme. Foi-se elle, e dormio. 

6 Proseguio o Senhor em chamar outra 
vez a Samuel. E Samuel levanlando-se, 
foi a Heli, e disse-lhe : Eis-me aqui; pois 
me chamaste. Heli Ihe tornou a dizer: 
Meu filho, eu nao te ehamei : volta, e 
dorme. 

7 O caso he, que Samuel ainda nao co- 
nhecia o Senhor; porque ate entao Ihe nao 
tinha sido revelada a palavra do Senhor. 

8 Tornou ainda o Senhor a chamar a Sa¬ 
muel pela terceira vez : E Samuel levantan- 
do-se, foi a Heli, e Ihe disse: 

9 Eis-me aqui; pois tu me chamaste. 
Conheceo entao Heli, que o Senhor chama- 
va o menino, e disse a Samuel: Vai-te, e 
dorme. E se te ehamarem outra vez, re¬ 
spondents : Falla, Senhor, porque o teu 
servo ouve. Tornou pois Samuel para o 
seu lugar, e dormio. 

10 Veio o Senhor, e parou, e chamou 
como tinha feito das outras vezes: Samuel, 
Samuel. E respondeo-lhe Samuel: Falla, 
Senhor, porque o teu servo ouve. 

11 E o Senhor disse a Samuel: Eis-aqui 
vou eu a fazer huma cousa em Israel, que 
todo o que a ouvir, ficar-lhe-hao tinindo as 
orelhas. 

12 Naquelle dia suscitarei eu todas as 
cousas, que tenho dito contra Heli, e contra 
a sua casa : eu comefarei, e eu o cumprirei. 

13 Porque eu Ihe predisse, que exercita- 
ria o meu juizo contra a sua casa para sem- 
pre, por causa da iniquidade: porque sa- 
bendo elle que seus filhos procediao indig- 
namente, nao os reprehendeo. 

14 Por isso jurei a casa d’Heli, que 
a iniquidade desta casa nunca ja mais sera 
expiada, nem com victimas, nem com do- 
nativos. 

15 Samuel porem tendo dormido ate 
manha, foi abrir as portas da casa do Se- 
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nhor. E Samuel temia dizer a Heli a visao 
que tivera. 

16 Chamou pois Heli a Samuel, e disse- 
lhe : Samuel, meu filho. Elle Ihe respon¬ 
deo : Aqui estou. 

17 Accrescentou Heli: Que he o que o 
Senhor te disse ? Nao mo encubras, te peco. 
O Senhor te trate com toda a sua severidade, 
se tu me encobrires algumas das cousas, que 
te forao ditas. 

18 Samuel pois Ihe descobrio todas as 
palavras que tinha ouvido, sem Ihe occultar 
nada. Ao que Heli respondeo : Elle he o 
Senhor; faca o que for agradavel aos seus 
olhos. 

19 Samuel porem crescia em idade : e o 
Senhor era com elle; e nenhuma das suas 
palavras cahio no chao. 

20 E todo o Israel des de Dan ate Ber- 
sabee, conheceo que Samuel era fiel Profeta 
do Senhor. 

21 E o Senhor eontinuou a apparec-er em 
Silo : porque em Silo he que elle se descu- 
brira a Samuel, segundo a sua palavra. E 
cumprio-se a palavra, que Samuel dissera a 
todo o Israel. 

CAPITULO IV. 
Guerra dos Filistheos contra os Israelitas. 

Fazem estes vir a Area. Ella he tomada. 
Ofni, e Fineas sao mortos. Morte cl' Heli, 
e da mulher de Fineas. 

ACONTECEO naquelles dias, que os 
Filistheos se reunirao para sahir a cam- 

panha : e sahio Israel ao encontro para pe- 
lejar com os Filistheos, e acampou-se junto 
a Pedra do Soccorro. Os Filistheos porem 
viera o a Afec, 

2 E se dispozerao para pelejar contra Is¬ 
rael. Dada a batalha, deo Israel costas aos 
Filistheos; e morrerao naquelle combate 
dispersos pelos campos obra de quatro mil, 

3 Depois que o povo tornou para o ar- 
raial, disserao os Anciaos d’lsrael: Porque 
nos ferio o Senhor hoje com esta mortandade 
diante dos Filistheos ? Tragamos de Silo a 
Area do concerto do Senhor, e venha ella 
no meio de nos, para que nos salve da mao 
de nossos inimigos. 

4 Tendo o povo pois enviado a Silo, foi 
trazida de la a Area do concerto do Se¬ 
nhor dos Exercitos, assentado sobre os 
Querubins; e os dous filhos d’Heli, Ofni, e 
Fineas, acompanhavao a Area do concerto 
do Senhor. 

5 Tanto que a Area do concerto do Se¬ 
nhor veio para o campo, rompeo todo o 
Israel numa grande vozeria, que fez resonar 
a terra. 

6 E os Filistheos tendo-a ouvido, disse¬ 
rao : Que gritaria he esta tao grande no 
campo dos Hebreos ? E souberao que a 
Area do Senhor tinha vindo para o campo. 

7 Tiverao pois medo os Filistheos, e dis- 
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serao : Chegou Decs ao campo. E gemh- 
rao, dizendo: 

8 Ai de nos! porque os Hebreos nao 
estavao com esta alegria, nem hontem, nem 
ante-hontem : Ai de nos ! Quem nos sal- 
vara da mao destes Deoses excelsos ? Estes 
Deosos sao os que ferirao os Egypcios com 
toda a sorte de pragas no deserto. 

9 Mas animo, 6 Filistheos, e portai-vos 
como homens de valor. Olhai nao venhais 
a ser escravos dos Hebreos, como elles o 
forao de nos : alentai-vos, e pelejai. 

10 Derao pois os Filistheos a batalha, e 
foi derrotado Israel, e fugio cada hum para 
a sua tenda: e foi tao grande o destroyo, 
que ficarao mortos trinta mil homens de pe. 

11 E a Area de Deos foi tomada: e 
os dous filhos d’Heli, Ofni, e Fineas, forao 
mortos. 

12 No mesmo dia hum homem da Tribu 
de Benjamin, que escapou da batalha, veio 
em continente a Silo, rasgados os vestidos, 
e coberta a cabepa de cinza. 

13 A tempo que este homem chegava, 
estava Heli assentado na sua cadeira, e vol- 
tado com a cara para a estrada: porque 
estava o seu corapao tremendo de medo 
pela Area de Deos. Tendo pois este ho¬ 
mem entrado na Cidade, e dado noticia da 
batalha, todo o povo se poz em lamentaveis 
urros. 

14 E Heli quando ouvio o ruido destes 
grilos, disse : Que ruido de tumulto he este ? 
Nisto chegou o homem a grao pressa onde 
estava Heli, e noticiou-lhe o successo. 

15 Tinha Heli entao noventa e oito an- 
nos, e os seus olhos tinhao cegado, e elle 
nao podia ver nada. 

16 E disse a Heli : Eu sou hum homem 
que venho da batalha, e que escapei hojedo 
combate. Heli lhe perguntou : Que he o 
que succedeo, meu filho ? 

17 E o que trazia a nova respondeo: 
Israel fugio a vista dos Filistheos, e houve 
grande mortandade no povo : alem disto os 
teus dous filhos, Ofni, e Fineas forao mor¬ 
tos; e a Area de Deos ficou cativa. 

18 Logo que elle nomeou a Area de 
Deos, cahio Heli da cadeira para tras ao 
pe da porta; e quebrando-se a cabepa, es- 
pirou. Elle era homem velho, e muito 
avanpado em annos : e tinha julgado a Is¬ 
rael quarenta annos. 

19 Mas sua nora, mulher de Fineas, es¬ 
tava prenhada, e proxima ao parto : e quan¬ 
do ouvio a nova, de que a Area de Deos 
ficava cativa, e que seu sogro, e seu marido 
erao mortos, surprendida de repente da dor, 
abaixou-se, e pario. 

20 E quando ella estava a ponto de mor- 
rer, as mulheres que estavao ao pe della lhe 
disserao : Nao temas, pois pariste hum filho. 
Ella nao lhes respondeo nada, nem mesmo 
deo tino de tal. 

21 Mas poz a seu filho o nome de Icha- 
bod, dizendo : Perdeo Israel a sua gloria; 
por causa de ter sido cativa a Area de Deos, 
e pela morte de seu sogro, e de seu marido; 

22 E ella disse : que Israel tinha perdido 
a sua gloria, porque a Area de Deos fora 
cativa. 

CAPITULO V. 
He posta a Area do Sen/ior no Templo de 

Dagon. Cake, e quebra-se este idolo. 
Pragas com que Deos castiga os Filistheos. 
Estes se van obrigados a recarnbiar a 
Area. 

S Filistheos pois, tendo tornado a Area 
de Deos, levarao-na des da Pedra do 

Socoorro ate Azot. 
2 E tomarao os Filistheos a Area de 

Deos, e metterao-na no Templo de Dagon, 
e collocarao-na junto a Dagon. 

3 Ao outro dia tendo-se levantado ao 
amanhecer os de Azot, eis-que achao a Da¬ 
gon cahido com o rosto em terra diante da 
Area do Senhor : e elles o levantarao, e o 
restituirao ao seu lugar. 

4 No dia seguinte, tendo-se tambem le¬ 
vantado de manha, acharao a Dagon cahido 
de brupos em terra diante da Area do Se¬ 
nhor : mas a cabepa de Dagon, e as duas 
maos estavao truncadas sobre o lumiar da 
porta : 

5 E so o tronco de Dagon tinha ficado 
no seu lugar. Pela qual razao ate o dia 
d’hoje nao pisao os Sacerdotes de Dagon, 
nem algum dos que entrao no seu Templo 
em Azot, o lumiar da porta. 

6 Entretanto a mao do Senhor descarre- 
gou pesadamente sobre os d’Azot, e os re- 
duzio a ultima miseria : e ferio tanto os da 
Cidade, como os do seu termo, com hum 
mal na parte mais occulta d’entre as nade- 
gas. Sahirao de repente huma infinidade 
de ratos, que inparao as Aldeas, e oscam- 
pos no meio do paiz : e a Cidade se vio 
consternada pelo grande numero dos que 
morriao. 

7 Os d’Azot vendo esta praga, disserao : 
Nao fique comnosco a Area do Deos d’Is-r 
rael; porque a sua mao descarrega dura- 
mente sobre nos, e sobre Dagon nosso deos. 

8 E tendo mandado consul tar a todos os 
Principes dos Filistheos, disserao; Que fa- 
remos nos da Area do Deos d’lsrael ? E os 
de Geth lhes responderao : Leve-se a Area 
do Deos d’lsrael de Cidade em Cidade. E 
assim levarao a Area do Deos d’lsrael. 

9 E quando elles assim a levavao, a mao 
do Senhor fazia grande mortandade em cada 
Cidade, e feria aos habitantes de cada Ci¬ 
dade des do menor ate o maior; e sahindo- 
Ihes os intestinos para fora, apodreciao. Por 
isso os de Geth, consultada a cousa entre 
'si, fizerao para seu uso assentos de pelles. 

10 Depois mandarao a Area de Deos a 
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Accaron: e tendo ella chegado a Accaron, 
come^arao os da Cidade a gritar, dizendo: 
Trouxerao- nos a Area do Deos d’Israel, 
para ella nos matar a nos, e a todo o nosso 
povo. 

11 Enviarao pois a ajuntar todos os 
Principes dos Filistheos, os quaes disserao: 
Recambiai a Area do Deos d’Israel, e tome 
para o seu lugar, nao nos mate ella a nos, 
e ao nosso povo. 

12 Porque cada Cidade estava cheia de 
medo de morrer, e a mao de Deos se fazia 
sentir nellas horrendamente. Aquelles tam- 
bem que nao morriao, erao feridos na parte 
mais occulta d’entre as nadegas : e os alari- 
dos de cada Cidade subiao ate o Ceo. 

CAPITULO VI. 
Recambiao os Filistheos a Area. Chega 

a Bethsames: os Bethsamitas feridos de 
morte, por terem olhado para ella. 

rpENDO pois estado a Area do Senhor na 
terra dos Filistheos sete mezes, 

2 Fizerao os Filistheos vir os seus Sacer- 
dotes, e os seus adivinhos, e lhes disserao : 
Que faremos nos da Area do Senhor? Di- 
zei-nos como ahavemos de remetter ao lugar, 
em que ella estava. E elles lhes respon- 
derao: 

3 Se vos remetteis a Area do Deos d’Is¬ 
rael, nao a remettais vasia; mas dai-lhe o 
que deveis pelo peccado, e entao sereis cu- 
rados: e sabereis porque a sua mao se nao 
tira de sima de vos. 

4 Perguntarao-lhes mais: Que he o que 
nos lhe devemos dar pelo delito ? E elles 
responderao: 

5 Fareis sinco anos d’ouro, e sinco ratos 
d’ouro, segundo o numero das Provincias 
dos Filistheos: porque todos vos fostes 
feridos, vos, e os vossos Principes, dliuma 
mesma praga. Fareis pois humas imagens 
da parte do corpo que esteve doente, e 
humas imagens dos ratos, que devastarao a 
terra; e dareis assim gloria ao Deos d’Israel: 
para ver se elle tira a sua mao de sima de 
vos, de sima dos vossos deoses, e de sima 
da vossa terra. 

6 Porque tendes v6s os vossos coracoes 
pesados, como o teve o Egypto, e como o 
teve Farao? Por ventura nao foi depois de 
ser castigado, que elle os deixou ir, e elles 
se forao ? 

7 Agora pois tomai hum carro, que man- 
deis fazer novo: e mettei-lhe duas vaccas 
paridas, a quem se nao tenha ainda imposto 
o jugo, e encerrai os seus bezerros no curral. 

8 Depois tomai a Area do Senhor, e 
ponde-a no carro; e tendo posto a hum 
lado della numa boceta as figuras d’ouro, 
que lhe pagastes pelo peccado, deixai-a ir. 

9 E tomai sentido: Se ella for pelo 
caminho que leva ao seu paiz para a banda 
de Bethsames, sera o Deos d’Israel quem 
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nos tenha feito todos estes grandes males i 
se ella nao for para la, desenganar-nos- 
hemos, que nao foi a sua mao a que nos 
ferio, mas que estes males succederao por 
acaso. 

10 Fizerao elles pois o que os seus Sa- 
cerdotes lhes tinhao aconselhado : e to- 
mando duas vaccas, que davao leite aos 
seus bezerros, atarao-nas ao carro, depois 
de terem encerrado no curral os seus be¬ 
zerros. 

11 E pozerao a Area do Senhor sobre o 
carro com a boceta, onde estavao os ratos 
d’ouro, e as sinco figuras dos anos. 

12 E as vaccas hiao direitamente pela 
carreira que leva a Bethsames, e seguiao o 
mesmo caminho sem parar, e bramando : 
e nao declinavao nem para a direita, nem 
para a esquerda. E os Principes dos Fi¬ 
listheos as forao seguindo ate os termos de 
Bethsames. 

13 Andavao os Bethsamitas segando trigo 
num valle: e levantando os olhos, virao a 
Area; e vendo-a, se alegrarao. 

14 E o carro chegou ao campo de Josud 
Bethsamita, e parou alii. Havia no mesmo 
lugar huma grande pedra; eos Bethsamitas, 
tendo feito em achas a madeira do carro, 
pozerao as vaccas em sima, e as offereccrao 
ao Senhor em holocausto. 

15 E os Levitas descerao a Area do Se¬ 
nhor, com a boceta que estava ao seu lado, 
onde vinhao as figuras d’ouro, e pozerao- 
nas sobre aquella grande pedra. E os 
Bethsamitas offereccrao entao liolocaustos, 
e immolarao victimas ao Senhor. 

16 E os sinco Principes dos Filistheos, 
tendo visto tudo, voltarao no mesmo dia 
para Accaron. 

17 Estes porem sao os anos d’ouro, que 
os Principes dos Filistheos derao ao Senhor 
pelo peccado: Azot deo hum, Gaza hum, 
Ascalon hum, Geth hum, Accaron hum; 

18 Com tantos ratos d’ouro, quantas erao 
as Cidades nas sinco Provincias dos Filis¬ 
theos, des das Cidades muradas ate as 
Aldeas sem muros, e ate o grande Abel; 
sobre o qual elles pozerao a Area do Senhor, 
que esteve ate aquelle dia no campo de 
Josue Bethsamita. 

19 Mas o Senhor castigou de morte os 
habitantes de Bethsames, porque tinhao visto 
a Area do Senhor; e fez morrer sententa 
homens do povo, e sincoenta mil do vulgo. 
E chorou o povo, por ter o Senhor ferido a 
plebe com huma tao grande praga. 

20 Entao disserao os Bethsamitas: Quem 
podera subsistir na presenfa deste Senhor, 
e deste Deos tao Santo ? e para casa de 
quem a mandaremos nos daqui? 

21 Mandarao pois aviso aos habitantes 
de Cariathiarim, dizendo : Os Filistheos re- 
metterao a Area do Senhor: vinde, e levai-a 
outra vez para vos. 
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CAPITULO VII. 

'Transporte da Area a Cariathiarm. Samuel 
exhorta o povo a tornar para o Senhor. 
Livra a Israel cla mao dos Filistheos. 

T^ENDO pois vindo os de Cariathiarim, 
transportarao a Area do Senhor, e po- 

zerao-na era casa d’Abinadab em Gabaa: e 
santificarao a seu filho Eleazar, para que 
guardasse a Area do Senhor. 

2 E succedeo que, desde que a Area do 
Senhor repousou em Cariathiarim, se pas- 
sarao muitos dias: pois havia ja vinte an- 
nos, quando toda a casa d’Israel descanpou, 
seguindo ao Senhor. 

3 Entao disse Samuel a toda a casa d’Is¬ 
rael : Se vos tornais do todo o vosso corapao 
parao Senhor, botai fora do meio de vos os 
deoses estrangeiros, Baal, e Astaroth : e pre- 
parai os vossos cora^oes para o Senhor, e 
nao sirvais senao a elle, e elle vos livrara da 
mao dos Filistheos. 

4 Lanjarao fora pois os filhos d’Israel a 
Baal, e a Astaroth, e nao servirao senao ao 
Senhor. 

5 E Samuel Ihes disse: Convocai em 
Masfath a todo o Israel, para eu orar por 
vos ao Senhor. 

6 E elles se ajuntarao em Masfath; tirarao 
agua, e entornarao-na diante do Senhor, e 
jejuarao aquelle dia, e disserao no mesmo 
lugar: Peccamos contra o Senhor. Samuel 
porem julgou os filhos d’Israel em Mas¬ 
fath. 

7 E os Filistheos ouvirao, que os filhos 
d’Israel se tinhao ajuntado em Masfath, e os 
seus Principes marcharao contra Israel. O 
que tendo sabido os filhos d’Israel, tem£rao 
ver-se com os Filistheos. 

8 E disserao a Samuel: Nao cesses de 
clamar por nos ao Senhor nosso Deos, para 
que nos salve da mao dos Filistheos. 

9 E Samuel tomou hum cordeiro, que 
ainda mamava, e offereceo-o inteiro em 
holocausto ao Senhor; e clamou ao Senhor 
por Israel; e o Senhor o ouvio. 

10 E aconteceo que, em quanto Samuel 
offerecia o seu holocausto, come^arao os 
Filistheos o combate contra Israel: mas o 
Senhor trovejou aquelle dia com hum es- 
trondo espantoso sobre os Filistheos, e os 
encheo de medo: pelo que forao os Filis¬ 
theos derrotados por Israel. 

11 E os Israelitas, tendo sahido de Mas¬ 
fath, forao perseguindo aos Filistheos, ma- 
tando nelles ate o lugar que esta por baixo 
de Bethchar. 

12 E Samuel tomou huma pedra, e pol- 
la entre Masfath, e Sen: e appellidou este 
lugar, a Pedra do Soccorro, dizendo: O 
Senhor veio atequi em nosso soccorro. 

13 E ficarao humilhados os Filistheos, e 
nao ousarao mais a vir sobre as terras d’Is¬ 
rael : porque a mao do Senhor foi sobre os 

Filistheos, em todo o tempo que Samuel 
gouvernou o povo. 

14 E as Cidades, que os Filistheos tinhao 
tornado a Israel, desde Accaron atd Geth, 
forao restituidas a Israel com todas as suas 
terras. Assim Samuel livrou aos Israelitas 
da mao dos Filistheos, e havia paz entre os 
Amorreos, e Israel. 

15 E Samuel nao cessou de julgar a Is¬ 
rael, durante todo o mais resto da sua vida. 

16 E elle hia todos os annos dando volta 
a Bethel, e dahi a Galgala, e depois a Mas¬ 
fath ; e fazia alii justifa a todo o Israel. 

17 E depois voltava para Ramatha; por¬ 
que alii era a sua casa, e alii julgava a 
Israel. Alii tambem edificou hum Altar ao 
Senhor. 

CAPITULO VIII. 
Constitue Samuel a seus filhos por Juizes 

d'Israel. Pedem cs Israelitas ao Senhor 
hum Pei. Samuel Ihes representa o di- 
reito do Pei. Elles ainda assim persistent 
na sua petigdo. 

ENDO Samuel chegado aos annos da 
velhice, constituio por Juizes d’lsrael a 

seus filhos. 
2 Seu filho primogenito chamava-se Joel, 

e o segundo Abia: e ambos erao Juizes em 
Bersabee. 

3 Mas elles nao andarao pelos caminhos 
do pai: antes pelo contrario se deixarao 
corromper da avareza, receberao presentes, 
e perverterao os juizos. 

4 Tendo-se pois ajuntado todos os An- 
ciaos d’lsrael, vierao ter com Samuel a Ra¬ 
matha, e lhe disserao : 

5 Tu bem ves que estas velho, e que teus 
filhos nao andao pelos teus caminhos: con- 
stitue-nos pois hum Rei, como o tern todas 
as outras Nafoes, para que elle nos julgue. 

6 Desagradou a Samuel esta proposicao, 
vendo que elles lhe diziao: Da-nos hum Rei, 
para que nos julgue. E fez sobristo orapao 
ao Senhor. 

7 E o Senhor lhe disse: Ouve a voz 
desse povo, em tudo o que elles te dizem: 
porque nao he a ti que elles rejeitarao, mas 
a mim, para eu nao reinar sobrelles. 

8 Assim he que elles sempre tern feito, 
des do dia que eu os tirei do Egypto ate 
hoje : como me deixarao a mim, e servirao 
a deoses estrangeiros, assim tambem te fazem 
a ti. 

9 Ouve pois o que elles te dizem: mas 
logo deprimeiro faze-os comprehend er bem, 
e declara-lhes qual sera o Direito do Rei, 
que deve reinar sobrelles. 

10 Referio pois Samuel todas as palavras 
do Senhor ao povo, que lhe tinha pedido 
hum Rei, 

11 E disse : Eis-aqui qual sera o Direito 
do Rei, que vos ha de govemar: Elle to- 
mara os vossos filhos para conduzirem as 
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suas carrojas; e fara delies mojos de ca- 
vallo, que vao correndo adiante dos seus 
coches. 

12 Constituira a huns Commandantes de 
mil, a outros Commandantes de cem. To¬ 
mara huns para lavrarem os seus campos, e 
segarem as suas messes; outros para lhe 
fabricarem armas, e coches. 

13 Fara de vossas filhas, a humas suas 
perfumadeiras, a outras suas cozinheiras, a 
outras suas padeiras. 

14 Tomara tambem o melhor que houver 
nos vossos campos, nas vossas vinhas, nos 
vossos olivaes; e dal-lo-ha aos seus servos. 

15 Far-vos-ha pagar a decima de vossos 
trigos, e do rendimento das vossas vinhas, 
para ter que dar aos seus eunuchos, e aos 
seus Officiaes. 

16 Tomar-vos-ha os vossos servos, as 
vossas escravas, e os mancebos mais bem 
feitos, com as vossas cavalgaduras; efal-los- 
ha trabalhar para elle. 

17 Tomara tambem a decima dos vossos 
rebanhos, e vos sereis seus servos. 

18 Naquelle dia clamareis vos sob re o 
vosso Rei, que vos mesmos escolhestes: e 
o Senhor vos nao ouvira naquelle dia, por- 
que vos mesmos fostes os que pedistes, que 
se vos desse hum Rei. 

19 Mas o povo nao quiz dar ouvidos as 
razoes de Samuel, antes disserao: Queremos 
ter hum Rei que nos goverae : 

20 E seremos nos tambem como todas as 
Napoes. O nosso Rei nos julgara; elle 
marchara adiante de nos; elle pelejara por 
nos em todas as nossas guerras. 

21 Samuel, tendo ouvido todas as pala- 
vras do povo, foi referil-las ao Senhor. 

22 E o Senhor lhe disse: Faze o que 
elles te dizem; e da-lhes hum Rei que os 
governe. Samuel pois disse ao povo d’ls- 
rael: Cada hum volte para a sua Cidade. 

CAPITULO IX. 
Saul vai em busca das jumentas de seu pai: vai 
ter com Samuel: Samuel o detem comsigo. 

TTAVIA hum homem da Tribu de Ben- 
J-± jamim, por nome Cis, filho d’Abiel, 
filho de Seror, filho de Bechorath, filho 
d’Afia, filho d’hum homem de Jemini, de 
grande forpa. 

2 Tinha Cis hum filho chamado Saul, 
escolhido e bom : e nao havia entre os filhos 
d’lsrael outro melhor. Elle do hombro 
para sima sobresahia a todo o povo. 

3 Tinhao-se perdido humas jumentas de 
Cis pai de Saul: e disse Cis a Saul seu 
filho : Toma comtigo hum criado, e vai em 
busca das jumentas. Tendo elles atraves- 
sado o monte d'Efraim, 

4 E o territorio de Salisa, sem as terem 
achado, recorrfirao tambem ao termo de 
Salim, e tao pouco as acharao: e o mesmo 
pela terra de Jemini, e nao as acharao. 
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5 Quando elles porcm chegarao a terra 
de Suph, disse Saul para o criado que 
levava comsigo: Vem, e voltemos, nao 
succeda estar ja meu pai com mais cuidado 
em nos, do que nas jumentas. 

6 O criado lhe disse: Olha, nesta Cidade 
ha hum homem de Deos, que he muito 
celebre : tudo o que elle diz, succede assim 
infallivelmente : vamo-lo pois buscar agora, 
a ver se elle nos da alguma luz sobre o ne- 
gocio, que aqui nos trouxe. 

7 E Saul disse ao seu criado : Vamos la; 
mas que levaremos nos ao homem de Deos ? 
O pao, que nos traziamos em nossos alforjes, 
ja se acabou : e nos nao temos dinheiro, 
nem outra cousa que offerecer ao homem de 
Deos. 

8 E de novo respondeo o criado a Saul, 
e disse: Eis-aqui hum quarto d’hum siclo 
de prata, que por acaso achei na mao: 
demo-lo ao homem de Deos, para que nos 
descubra que caminho tomaremos. 

9 (Antigamente em Israel todo o que hia 
consultar a Deos dizia assim : Vinde, vamos 
ao Vidente. Porque aquelle que hoje se 
chama Profeta, se chamava entao Vidente, 
isto he, o que ve.) 

10 E Saul respondeo ao seu criado: 
Dizes muito bem : anda, vamos la. E forao 

Cidade, onde residia o homem de Deos. 
11 E quando elles subiao pela costa da 

Cidade, encontrarao humas raparigas, que 
sahiao a buscar agua, e lhes disserao : Esta 
ca o Vidente ? 

12 Ellas lhes responderao, e disserao: 
Ca esta: ei-lo-ahi tens diante, vai depressa : 
porque elle veio hoje a Cidade, por quanto 
hoje he o sacrificio do povo no Alto. 

13 Logo que entrardes na Cidade, achal- 
lo-heis, antes que suba ao Alto para comer : 
nem o povo comera menos que elle nao 
tenha vindo; porque elle he o que benze a 
hostia, e depois comem os que forao convi- 
dados. Subi pois agora, porque hoje o 
achareis. 

14 Subirao elles pois a Cidade : e quando 
passavao pelo meio della, virao a Samuel, 
que vinha vindo para elles, para subir ao 
Alto. 

15 Orao Senhor tinha revelado a Samuel 
a vinda de Saul, hum dia antes que elle 
chegou, dizendo-lhe: 

16 A manha a esta mesma hora te envia- 
rei eu hum homem da terra de Benjamim, o 
qual tu ungiras para Chefe do meu povo 
d’lsrael; e elle salvara o meu povo da mao 
dos Filistheos: porque eu olhei para o meu 
povo, pois os seus clamores chegarao a 
mim. 

17 E tendo Samuel posto os olhos em 
Saul, o Senhor lhe disse : Eis-ahi o homem, 
que eu te disse : este sera o que reine sobre 
o meu povo. 

18 Saul pois se chegou a Samuel no meio 
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da porta, e lhe disse: Pepo-te que me digas, 
onde he a casa do Vidente? 

19 E Samuel respondeo a Saul: O Vi¬ 
dente sou eu : sobe adiante de mini ao Alto, 
para que comais hoje comigo, e pela manha 
te despedirei, e descobrir-te-hei tudo o que 
tens no teu corapao. 

20 E pelo que toca as jumentas, que tu 
perdeste ante-hontem, nao te de isso cuidado, 
porque ja se acharao. E para quem sera 
tudo o que ha de melhor em Israel, senao 
para ti, e para toda a casa de teu pai ? 

21 Saul porem lhe respondeo, dizendo : 
Acaso nao sou eu filho de Jemini, da mais 
pequena Tribu d’Israel ? e nao he a minha 
familia a menor de todas as desta Tribu ? 
porque me fallas tu logo assim ? 

22 Samuel pois tomando a Saul, e ao seu 
criado, levou-os para a sala do jantar; e 
tendo-os feito assentar assima de todos os 
convidados, que erao perto de trinta pessoas, 

23 Disse ao cozinheiro: Da ca aquella 
porpao que eu te dei, e que mandei que 
guardasses a parte. 

24 Tomou pois o cozinheiro a espadoa, e 
deo-a a Saul. E Samuel lhe disse: Eis- 
ahi o que ficou : poe-no diante de ti, e come; 
porque eu o mandei guardar expressamente 
para ti, quando convidei o povo. E Saul 
comeo aquelle dia com Samuel. 

25 Depois disto, descerao elles do Alto 
para a Cidade; e Samuel fallou com Saul 
no soalheiro, onde fez por huma cama a 
Saul, e este dormio. 

26 Tendo-se levantado pela manha ao 
raiar do dia, chamou Samuel a Saul, que 
estava no soalheiro, e lhe disse: Levanta-te, 
e despachar-te-hei. Tendo Saul vindo a 
elle, sahirao ambos, elle, e Samuel. 

27 E quando descendo se acharao no 
mais baixo da Cidade, disse Samuel a Saul: 
Dize ao teu criado que passe, e que va 
adiante de nos : e tu demora-te hum pouco, 
para eu te fazer saber o que o Senhor me 
disse. 

CAPITULO X. 
Samuel sagra a Saul. Saul profetiza. He 

eleito Rei por sorte. He reconhecido pelo 
povo. Elle se retira a Gabaa. 

OMOU pois Samuel huma pequena re- 
doma d’oleo, e a derramou sobre a 

cabepa de Saul, e o beijou, e lhe disse : 
Eis-aqui te ungio o Senhor por Principe 
da sua heranca, e tu livraras o seu povo da 
mao de seus inimigos, que o cercao. E este 
sera o sinal, de que Deos te ungio por 
Principe. 

2 Neste mesmo dia, logo que te hajas 
apartado demim, acharas dous homens junto 
ao Sepulcro de Rachel, termo de Benjamins, 
na parte austral, os quaes te dirao: As 
jumentas, que tu tinhas ido buscar, ja se 
acharao ; e leu pai, nao se lerabrando mais 
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dellas, todo o seu cuidado he por vos, e diz : 
Que farei eu para achar meu filho ? 

3 E logo que partires dahi, e passares 
adiante, e chegares ao Carvalho de Thabor, 
encontraras tres homens, que vao adorar a 
Deos em Bethel, hum dos quaes levara tres 
cabritos, o outro tres tortas de pao, e outro 
huma quarta de vinho. 

4 E depois de te saudarem, te darao elles 
dous paes, e tu os receberas das suas maos. 

5 Depois viras ao Outeiro de Deos, onde 
ha huma guarnipao de Filistheos : e quando 
alii entrares na Cidade encontraras hum 
rancho de Profetas descendo do alto, pre- 
cedidos de salterios, tambores, flautas, e 
citharas, e elles profetizando. 

6 Ao mesmo tempo o Espirito do Senhor 
se apoderara de ti, e tu profetaras com elles, 
e ficaras mud ado noutro hornem. 

7 Quando pois te acontecerem todos estes 
sinaes, faze tudo o que achar a tua mao : 
porque o Senhor he comtigo. 

8 E desceras primeiro que eu a Galgala, 
(aonde eu irei ter comtigo) para offereceres 
hum sacrificio, e para immolares hostias 
pacificas: esperaras por mini sete dias, ate 
que eu venha a ti, e te declare o que deves 
fazer. 

9 Tanto que Saul pois deo costas, dei- 
xando a Samuel, Deos lhe mudou o corapao, 
e todos estes sinaes lhe acontecerao no mes¬ 
mo dia. 

10 Com effeito depois que elles chegarao 
ao outeiro sobredito, eis-que veem vir ao seu 
encontro hum rancho de Profetas: e o Espi¬ 
rito do Senhor se apoderou de Saul, e elle 
profetou no meio delies. 

11 Todos os que o tinhao conhecido 
pouco antes, vendo que elle estava com os 
Profetas, e que profetava, diziao huns para 
os outros: Que he o que aconteceo ao filho 
de Cis ? He tambem Saul Profeta ? 

12 E hum respondeo ao outro: E quem 
he o pai desoutros? Por isso passou em 
proverbio o dizer-se: He tambem Saul 
Profeta ? 

13 E tendo cessado de profetar, foi Saul 
para o Alto. 

14 E hum tio paterno de Saul lhe disse a 
elle, e ao seu criado : Aonde fostes ? Elles 
lhe responderao: Nos tinhamos ido em 
busca das jumentas; e como nao as achas- 
semos, fomos ter com Samuel. 

15 E seu tio lhe disse: Dize-me, que he 
o que te disse Samuel ? 

16 E Saul respondeo ao tio: Disse-nos 
que se tinhao achado as jumentas. Mas 
nao descobrio a seu tio nada do que Samuel 
lhe tinha dito tocante ao Reino. 

17 Passado isto, convocou Samuel o povo 
diante do Senhor em Masfa ; 

18 E disse aos filhos d’lsrael: Eis-aqui o 
que diz o Senhor Deos d’Israel: Eu sou 
quem tirei do Egypto a Israel, e quem vos 
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iiVYei da mao dos Egypcios, e da mao de 
todos os Reis que vos affligiao. 

19 Mas vos rejeitastes hoje o vosso Deos, 
que foi o que so vos salvou de todos os 
vossos males, e de todas as vossas tribu- 
lapoes, e dissestes : Nao ; mas constitue hum 
Rei sobre nos. Agora pois ponde-vos diante 
do Senhor, cada hum no lugar da sua Tribu, 
e da sua familia. 

20 E tendo Samuel deitado sortes sobre 
todas as Tribus d’lsrael, cahio a sorte sobre 
a Tribu de Benjamim. 

21 Depois deitou sortes sobre as familias 
da Tribu de Benjamim, e cahio a sorte sobre 
a familia de Metri, e em fim chegou ate 
Saul filho de Cis. Buscarao-no em conti- 
nente, e nao o acharao. 

22 E tendo depois disto consultado ao 
Senhor, se elle viria para alii, o Senhor lhes 
respondeo: Esta certamente escondido em 
sua casa. 

23 Forao pois correndo, e trouxerao-no 
de la: e quando elle se poz no meio do 
povo, vio-se que era mais alto do que todos 
do hombro para sima. 

24 Entao disse Samuel a todo o povo : 
Vos bem vedes quem he o que o Senhor 
escolheo; que nao ha em todo o povo quem 
lhe seja semelhante. E todo o povo o 
acclamou, e disse : Viva o Rei. 

25 Depois pronunciou Samuel diante do 
povo a Lei do Reino, que elle escreveo num 
Livro, e depositou diante do Senhor. E 
feito isto, despedio Samuel todo o povo, cada 
hum para sua casa. 
< 26 Voltou tambem Saul para Gabaa a 
sua casa, acompanhado d’hurna parte do ex- 
ercito, que erao aquelles, a quem Deos tinha 
tocado os corapoes. 

27 Pelo contrario os filhos de Belial dis¬ 
serao : Acaso poder-nos-ha este salvar ? E 
desprezarao-no, e nao lhe fizerao presentes : 
mas Saul dissimulava, mostrando que os 
nao ouvia. 

CAPITULO XI. 
Os Ammonitas sitido a Jub'cs de Galaad. 
t Vai Saul em soccorro desta Cidade, e pue 

em fugida os inimigos. He novamente re- 
conhecido Rei em Galgala. 

QUASI hum mez depois succedeo, que 
Naas Ammonila sahio em campanha, 

e atacou a Jabes de Galaad. E todos os 
habitantes de Jabes lhe disserao: Faze com- 
posicao comnosco, e nos te seremos sujeitos. 

2 E Naas Ammonita lhes respondeo : A 
composipao que eu farei comvosco, sera 
tirar-vos a todos os olhos direitos, e fazer-vos 
o opprobrio de todo o Israel. 

3 Os Anciaos de Jabes lhe disserao: 
Concede-nos sete dias, para nos enviarmos 
messageiros por todo o Israel: e se nao se 
achar ninguem que nos defenda, entregar- 
nos-hemos a ti. 
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4 Tendo chegado os messageiros a Gabaa, 
onde estava Saul, referirao estas palavras 
ouvindo-as o povo: e todo o povo levantan- 
do a voz, se poz a chorar. 

5 Voltava entao Saul do campo atras dos 
seus bois, e disse: Que tem o povo para 
chorar assim ? E elles lhe contarao o que os 
habitantes de Jabes lhes tinhao mandado 
dizer. 

6 No mesmo ponto que Saul ouvio estas 
palavras, se apoderou delle o Espirito do Se¬ 
nhor, e Saul se encolerizou sobre maneira. 

7 E tomando os dous bois, os fez em 
quartos, e os mandou por mao de huns 
messageiros a todas as terras d’lsrael, dizen- 
do : Assim he que se fara aos bois de todos 
aquelles, que se nao pozerem em campanha, 
por seguir a Saul, e a Samuel. Com isto 
entrou no povo o temor do Senhor, e sahirao 
todos, como se forao hum so homem. 

8 E tendo Saul feito revista desta gente 
em Bezech, acharao-se trezentos mil homens 
d’lsrael, e trinta mil da Tribu de Juda. ' 

9 E derao esta resposta aos messageiros, 
que tinhao vindo: Direis assim aos habitantes 
de J abes de Galaad: A’ manha sereis soc- 
corridos, quando o Sol aquentar. Levarao 
pois os messageiros esta nova aos de Jabes, 
que a receberao com grande alegria, 

10 E disserao : A’manha nos renderemos 
a vos, e fareis de nos o que bem vos parecer. 

11 Ao outro dia pela manha dividio Saul 
o povo em tres partes; e ao apontar do dia 
entrou pelo meio do campo dos Ammonitas, 
e deo de rijo nelles, ate que o Sol comefou 
a aquentar: e os que escaparao forao des- 
mantelados de sorte, que nao ficarao delies 
dous juntos. •' 

12 Entao disse o povo a Samuel: Quem 
sao os que disserao : por ventura reinara 
Saul sobre nos ? Dai-nos para ca esses ho¬ 
mens, e matal-los-hemos. 

13 Porem Saul lhes disse: Hoje nao se 
ha'de matar ninguem: porque este he hum 
dia, no qual o Senhor salvou a Israel. 

14 Depois disto disse Samuel ao povo: 
Vinde, vamos a Galgala, e renovemos la a 
eleicao do Rei. 

15 Partio pois todo o povo para Galgala, 
e tornarao a receber alii por seu Rei a Saul, 
na presenca do Senhor, e immolarao alii ao 
Senhor victimas pacificas. E Saul, e todos 
os Israelitas fizerao alii grandes festas. 

CAPITULO XII. 
Toma Samuel todo o povo por testemunha 

da innocencia com que sempre se portou. 
Representa-lhes as misericordias do Senhor, 
e a ma correspondencia do povo a ellas. 
Exhorta-os a se unirem so ao Senhor. 

UNTAO disse Samuel a todo o povo d’ls- 
rael: Bem tendes visto, que eu vos ouvi 

em tudo o que me dissestes, e que puz hum 
Rei sobre vos. 
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2 Ejao Rei vai adiante de v6s: eu po- 
rem envelheci, e estou cheio de cans; e 
meus filhos estao comvosco: tendo pois vi- 
vido entre vos des da minha mocidade ate 
este dia, aqui me tendes presente. 

3 Declarai agora diante do Senhor, e 
diante do seu Christo, se eu tomei o boi, ou 
o jumento d’alguem; se imputei a alguem 
falsos crimes; se o opprimi com violencias; 
se acceitei presentes da mao d’algum: e eu 
me desfarei hoje delle, e vo-lo restituirei. 

4 E elles respondbrao: Tu nao nos ca- 
lumniaste, nem nos opprimiste, nem tomaste 
cousa alguma da mao de ninguem. 

5 E Samuel proseguio: O Senhor pois 
me he testemunha hoje contra vos, e o seu 
Christo me he tambem testemunha, que vos 
nao achastes na minha mao cousa alguma. 
E elles responderao : He testemunha. 

6 Continuou Samuel, dizendo ao povo: 
Sim, o Senhor que fez a Moyses e a Aarao, 
e que tirou a nossos pais da terra do Egypto. 

7 Vinde pois agora, para eu vos accusar 
diante do Senhor, do mal que tendes corres- 
pondido as misericordias, que elle vos fez 
a vos, e a vossos pais : 

8 Como Jacob entrou no Egypto, e 
vossos pais clamarao ao Senhor : e o Senhor 
enviou a Moyses, e a Aarao, e tirou a vossos 
pais do Egypto : e os collocou neste paiz, em 
que vivemos. 

9 Os quaes se esquecerao do Senhor seu 
Deos, e o Senhor os entregou nas maos de 
Sisara General do exercito de Hasor, e nas 
maos dos Eilistheos, e nas maos do Rei 
de Moab, que pelejarao contra elles. 

10 Mas depois clamarao elles ao Senhor, 
e disserao: Peccamos, porque deixamos o 
Senhor, para servirmos a Baal, e a Astaroth: 
mas livra-nos agora da mao de nossos inimi- 
gos, e servir-te-hemos. 

11 E o Senhor enviou a Jerobaal, a Ba- 
dan, a Jefthe, e a Samuel; e elle vos livrou 
da mao de vossos inimigos, que vos rodea- 
vao, e habitastes sem receio. 

12 Entre tanto vendo que Naas, Rei dos 
filhos d’Ammon, tinha vindo contra vos, vos 
me dissestes : Nao por certo : mas havemos 
de ter hum Rei que nos governe; sendo que 
entao era o Senhor vosso Deos o vosso 
Rei. 

13 Agora pois ahi tendes o vosso Rei, 
tal qual o escolhestes, e pedistes : eis-ahi vos 
deo o Senhor hum Rei. 

14 Se temerdes ao Senhor, se o servirdes, 
se ouvirdes a sua voz, e nao vos fizerdes re- 
beldes a sua palavra : vos, e o Rei que vos 
governa, sereis felices, seguindo ao Senhor 
vosso Deos. 

15 Se pelo contrario nao ouvirdes a voz 
do Senhor, e vos fizerdes rebeldes a sua pa¬ 
lavra, sera a mao do Senhor sobre vos, e 
sobre vossos pais. 

16 Mas alem disto tomai agora sentido, 

e considerai bem esta grande cousa, que o 
Senhor vai a fazer diante dos vossos olhos. 

17 Nao he este agora o tempo da sega do 
trigo ? Pois eu invocarei o Senhor, e enviara 
trovoes, e chuvas; e sabereis, e vereis, que 
fizestes hum grande mal diante do Senhor, 
pedindo hum Rei sobre vos. 

18 Clamou pois Samuel ao Senhor; e o 
Senhor enviou naquelle dia trovoes, e chuvas. 

19 E todo o povo temeo em grande ma- 
neira ao Senhor, e a Samuel, e todo o povo 
disse a Samuel : Roga ao Senhor teu Deos 
pelos teus servos, para que nao morramos. 
Porque a todos os outros peccados, que ti- 
nhamos feito, ajuntamos agora este, de pe- 
dirmos hum Rei, que nos governasse. 

20 E respondeo Samuel ao povo: Nao 
temais: vos fizestes todo este mal; com tudo 
nao deixeis o Senhor, mas servio-o de todo 
o vosso coracao. 

21 E nao vos affasteis delle, por seguirdes 
humas cousas vans, que nao vos aprovei- 
tarao, nem vos livrarao, porque sao vans. 

22 E o Senhor por gloria do seu Nome 
nao desamparara o seu povo: porque elle 
jurou, que faria de vos o seu povo. 

23 O Senhor me guarde de commetter 
contra elle este peccado, que eu cesse jamais 
de orar por vos, e de vos mostrar hum ca- 
minho bom, e direito. 

24 Temei pois ao Senhor, e servio-o na 
verdade, e de todo o vosso corapao : porque 
vos tendes visto as estupendas maravilhas, 
que elle tern obrado entre vos. 

25 Se porem perseverardes na malicia, 
assim vos, como o vosso Rei, perecereis to- 
dos juntamente. 

CAPITULO XIII. 
Guerra entre os Filistkeos, e os Israelitas. 

Jonathas derrota a guarniqao de Gabaa. 
Os Filistheos ajuntdo o seu exercito. Saul 
offere.ee sacrificios contra a ordem do Se¬ 
nhor. Samuel Ihe declara, que Deos o 
rejeitou. 

"ORA Saul filho d’hum anno, quando co- 
-L< mepou a reinar: e reinou dous annos 
sobre Israel. 

2 E Saul escolheo para si tres mil d’Israel; 
dos quaes estavao dous mil com elle em 
Machmas, e no monte de Bethel, e mil com 
Jonathas em Gabaa de Benjamim : eo resto 
do povo mandou elle que fossem para as 
suas tendas. 

3 E Jonathas bateo a guarnicao dos Fi¬ 
listheos, que estava em Gabaa. O que 
quando ouvirao os Filistheos, Saul o fez 
publicar a som de trombeta, dizendo: Oupao 
os Hebreos. 

4 Deste modo se espalhou por todo o 
Israel a voz, de que Saul tinha batido os 
Filistheos. Entao comepou Israel a cobrar 
animo contra elles: e o povo appellidado a 
gritos se ajuntou em Galgala seguindo a Saul. 
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5 Ajuntarao-se tambem os Filistheos para 
combaterem contra Israel, com trinta mil 
carrof as, seis mil cavallos, e huma multidao 
tie gente de pe tao numerosa, como a area 
que ha na praia do mar: e vierao acampar- 
se a Machmas, ao Oriente de Bethaven. 

6 Mas os Israelitas vendo o estreito em 
que estavao postos, (porque o povo se acha- 
va constemado) forao-se esconder em covas, 
e em subterraneos, e em rochedos, e em ca- 
vernas, e em cisternas. 

7 Os Hebreos porem passarao o Jordao 
para irem ao paiz de Gad, e de Galaad. E 
estando ainda Saul em Galgala, se encheo 
de terror todo o povo, que o seguia. 

8 Esperou Saul sete dias, conforme o 
aprazado por Samuel. Entretanto Samuel 
nao acabava de chegar a Galgala, e o povo 
pouco a pouco hia deixando a Saul. 

9 Disse pois entao Saul : Trazei-me o 
holocausto, e as pacificas. E offereceo o 
holocausto. 

10 Apenas elle tinha acabado d’offerecer 
o holocausto, eis-que chegou Samuel: e 
Saul lhe sahio ao encontro para o saudar. 

11 E Samuel lhe disse: Que fizeste? 
Saul lhe respondeo : Eu, vendo que os Is¬ 
raelitas me deixavao huns depois dos outros, 
e que tu nao vinhas no dia aprazado, e que 
os Filistheos se tinhao ajuntado em Machmas, 

12 Disse: Agora virao os Filistheos con¬ 
tra mim a Galgala, e eu nao tenho aplacado 
o Senhor. Obrigado desta necessidade, 
offered o holocausto. 

13 E disse Samuel a Saul: Obraste nes- 
ciamente, e nao guardaste o mandamento, 
que tinhas recebido do Senhor teu Deos. 
Se nao tiveras feito isto, ja desde agora teria 
o Senhor confirmado para sempre o teu 
Reino sobre Israel. 

14 Porem o teu Reino nao subsistira 
para o futuro. O Senhor buscou para si 
hum homem segundo o seu coracao ; e o Se¬ 
nhor lhe mandou que fosse o Chefe do seu 
povo, visto que tu nao observaste o que elle 
te ordenou. 

15 E levantou-se Samuel, e foi-se de Gal¬ 
gala a Gabaa de Benjamim. E o resto do 
povo seguio a Saul contra as tropas, que sal- 
teavao aos que hiao de Galgala a Gabaa no 
outeiro de Benjamim. E Saul tendo feito 
revista do povo, que tinha ficado com elle, 
achou como huns seiscentos homens. 

16 E Saul, e Jonathas seu filho com a 
gente, que tinha ficado com elles, achavao-se 
em Gabaa de Benjamim: os Filistheos po¬ 
rem tinhao feito assento em Machmas. 

17 Sahirao entao do campo dos Filistheos 
tres destacamentos a fazer presas. Hum 
tomou o caminho d’Efra para a terra de Sual: 

18 0 outro tomou pelo caminho de Beth- 
horon: e o terceiro voltou-se para o cami¬ 
nho do termo, que esta sobre o valle de 
Seboim, contra o cleserto. 

19 Ora em toda a terra d’Israel nao se 
achava hum ferreiro. Porque os Filistheos ti¬ 
nhao tornado esta precau^ao paratolherem que 
os Hebreos nao forjassem espadas, e lanyas. 

20 Pelo que todo o Israel tinha que ir 
aos Filistheos, para cada hum afiar a sua 
relha, o seu enxadao, a sua machadinha, e 
o seu sacho. 

21 Estavao por tanto embotados os fios 
das relhas, dos enxadoes, das forquilhas, e 
das machadinhas, ate huma aguilhada, que 
se houvesse de agupar. 

22 E quando chegou o dia do combate, 
a exceppao de Saul, e de Jonathas seu filho, 
nao se achou em todo o povo, que com 
elles estava, quem tivesse na mao huma 
espada, ou huma lanpa. 

23 E a guarnifao dos Filistheos sahio a 
postar-se no Passo de Machmas. 

CAPITULO XIV. 
Jonathas acompanhado do seu escudiero ataca 

os Filistheos. Terror que cahio sobre o 
seu campo delles. Saul vai em seu alcance. 
Jonathas chegado a termos de morrer, por 
ter violado, sem o saher, o juramento de 
seu pai. Victorias de Saul. 

A CONTECEO hum dia, que Jonathas, 
filho de Saul, disse ao mofo, que era 

seu escudeiro : Vein, e passemos ate o cam¬ 
po dos Filistheos, que he passado aquelle 
lugar. E nao disse nada disto a seu pai. 

2 Saul porem a este tempo morava na 
extremidade de Gabaa, debaixo d’huma ro- 
meira, que havia em Magron : e tinha com- 
sigo obra de seiscentos homens. 

3 E Achias, filho d’Achitob, irmao d’lcha- 
bod, filho de Fineas, filho d’Heli, Sacerdote 
do Senhor em Silo, trazia sobre si o Efod. 
E o povo nao sabia aonde tinha ido Jonathas. 

4 Ora a subida por onde Jonathas inten- 
tava passar a guarni^ao dos Filistheos, erao 
dous rochedos por ambas as partes mui al¬ 
tos, e huns como cachopos por hum lado e 
outro mui escarpados a maneira de dentes : 
o nome d’hum era Boses, o do outro Sene. 

5 Hum destes cachopos se elevava pela 
banda do Norte olhando para Machmas: o 
outro pelo Meiodia fronteiro a Gabaa. 

6 Disse pois Jonathas ao moco seu escu¬ 
deiro : Vem, passemos ate o campo destes 
incircumcidados, talvez pelejara o Senhor 
por nos : porque a elle tao facil lhe he dar 
a victoria com hum pequeno, como com 
hum grande numero. 

7 Eo seu escudeiro lhe respondeo : Faze 
o que bem t’aprouver; vai onde quizeres, 
que eu em toda a parte te seguirei. 

8 E Jonathas lhe disse : Olha que nos 
passamos a investir esses homens. E se logo 
que elles nos tiverem visto, 

9 Nos fallarem assim: Esperai, ate que 
passemos a vos, deixemo-nos estar em o 
nosso lugar, e nao subamos a elles. 
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10 Porem se nos disserem: Subipara ca, 
subamos: porque o Senhor os poz nas 
nossas maos : isto nos servira de sinal. 

11 Tanto pois que a guarnifao dos Filis- 
theos vio a ambos, disserao os Filistheos : 
Eis os Hebreos, que sahem das cavernas, 
onde estavao escondidos. 

12 E alguns do campo dos Filistheos 
fallarao, e disserao a Jonathas, e ao seu 
escudeiro : Subi ca, e mostrar-vos-hemos 
huma cousa. Entao disse Jonathas ao seu 
escudeiro: Subamos, segue-me, porque o 
Senhor os entregou nas maos d’Israel. 

13 Assim Jonathas trepou, indo de ga- 
tinhas com as maos, e com os pes, e o seu 
escudeiro atras delle. Huma parte pois 
cahia diante de Jonathas; outros matava o 
seu escudeiro, que o seguia. 

14 Esta foi a primeira desfeita, em que 
Jonathas, e o seu escudeiro matarao perto 
de vinte homens, na ametade de tanta terra, 
quanta huma junta de bois costuma lavrar 
num dia. 

15 Immediatamente se diffundio pelos 
campos, e pelo arraial hum terror admira- 
vel: de sorte que aquella mesma gente, que 
tinha sahido a prear, ficou tomada de espan- 
to : e todo o paiz se conturbou, e pareceo 
isto hum milagre de Deos. 

16 As sentinellas de Saul, que estavao 
em Gabaa de Benjamim, pozerao-se a olhar, 
e eis-que virao hum grande nurnero de 
gente estirados por terra, e outros fugindo 
desordenadamente daqui para acola. 

17 Entao disse Saul para os que estavao 
com elle : Perguntai, e vede, quem he que 
sahio do nosso campo ? E tendo-se feito a 
inquiripao, achou-se que faltavao dalli Jo¬ 
nathas, e o seu escudeiro. 

18 Disse pois Saul a Achias: Chega-te 
a Area : porque a Area de Deos estava na- 
quelle dia com os filhos d’Israel. 

19 Em quanto Saul fallava ao Sacerdote, 
ouvio-se hum confuso ruido, como se fora 
hum tumulto, que vindoNdo campo dos Fi¬ 
listheos, se augmentava pouco a pouco, e 
cada vez se percebia rnais distinctamente. 
Disse pois Saul ao Sacerdote : Encolhe a 
tua mao. 

20 E no mesmo ponto deo Saul hum 
grande grito, que foi acompanhado de todo 
o povo. E tendo chegado ao lugar da 
batalha, acharao que os Filistheos se tin¬ 
hao atravessado com as suas mesmas espa- 
das huns a outros, e que tinha havido grande 
mortandade.. 

21 E os Hebreos, que tinhao estado com 
os Filistheos nos dias antecedentes, e que 
tinhao ido com elles no exercito, vierao 
aggregar-se aos Israelitas, que estavao com 
Saul, e Jonathas. 

22 Igualmente todos os Israelitas, que 
estavao escondidos no monte d’Efraim, 
tendo ouvido que os Filistheos fugirao, se 

I. Cap. XIV. 

unirao com a sua gente para os combater. 
E achavao-se ja com Saul perto de dez mil 
homens. 

23 Naquelle diasalvou o Senhor a Israel. 
E foi-se em alcance dos inimigos ate Beth- 
aven. 

24 Entao se reunirao os Israelitas. Saul 
porem conjurou o povo, dizendo : Maldito 
seja aquelle homem, que comer pao antes 
da tarde, menos que eu me nao tenha vin- 
gado de meus inimigos. Assim todo o povo 
se absteve de tomar pao. 

25 Ao mesmo tempo vierao elles a hum 
bosque, onde a superficie do campo estava 
coberta de mel. 

26 Tendo a gente pois entrado no bosque, 
vio que corria o mel; mas nenhurn ousou 
leval-lo com a mao a boca: porque o povo 
respeitava o juramento. 

27 Ora Jonathas nao tinha ouvido, quan- 
do seu pai conjurou o povo : assim esten- 
dendo a ponta da vara, que tinha na mao, 
molhou-a num favo de mel, e chegou-a com 
a mao a boca: e aclararao-se-lhe os olhos. 

28 E avisando-o hum do povo lhe disse: 
Teu Pai ligou todo o povo com hum jura¬ 
mento, dizendo : Maldito seja aquelle ho¬ 
mem, que tomar hoje pao. E o povo estava 
ja desfallecido. 

29 E Jonathas respondeo : Meu pai tur- 
bou toda a terra. Vos bem vistes que se 
me aclararao os olhos, porque comi hum 
pouco desse mel: 

30 Quanto mais se fortificaria o povo, se 
elle tivesse comido do que encontrou da 
presa de seus inimigos ? nao seria muito 
maior o destropo dos Filistheos? 

31 E forao retalhando aquelle dia aos 
Filistheos desde Machmas ate Ajalon ; mas 
o povo, achando-se em extremo desfalle¬ 
cido, 

32 Se lanpou a presa : tomou ovelhas, 
bois, e novilhos, que matarao no mesmo 
lugar ; e o povo os comeo com sangue. 

33 E derao noticia a Saul, dizendo, que 
o povo tinha peccado contra o Senhor, eo- 
mendo com sangue. E elle lhes disse : Vos 
quebrastes a Lei: trazei-me ja aqui huma 
pedra grande. 

34 E ajuntou Saul: Ide por todo o po¬ 
vo, e dizei-lhes, que traga cada hum ca o seu 
boi, e o seu cameiro, e degolai-o sobre esta 
pedra; edepois disto, comereis delle,e nao 
peccareis contra o Senhor, comendo com 
sangue. Cada hum pois trouxe alii pela 
sua mao o seu boi ate que foi noite : e ma- 
tarao-nos sobre a pedra. 

35 Entao edificou Saul hum Altar ao Se¬ 
nhor : e foi este o primeiro Altar que edifi¬ 
cou ao Senhor. 

36 Depois disse Saul: Invistamos esta 
noite com os Filistheos, e destruamo-los ate 
que seja dia, e nao deixemos hum homem 
defies. E o povo lhe respondeo : Faze tudo 
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o que bem te parecer. Entao disse o Sa- 
cerdote : Cheguemo-nos aqui a Deos. 

37 Consultou Saul pois ao Senhor, e lhe 
disse: Perseguirei eu aos Filistheos? e en- 
tregal-los-has tu nas maos d’Israel? Ao que 
o Senhor nao respondeo naquelle dia. 

38 Entao disse Saul: Fazei vir aqui to- 
dos os Principes do povo; e examine-se, e 
saiba-se, por quem foi que succedeo hoje 
este peccado. 

39 Eu juro pelo Senhor, que he o Salva¬ 
dor d’Israel, que se Jonathas meu filho se 
achar culpado, morrera elle sem remissao. 
Sobre o que nenhurn de todo o povo lhe re- 
plicou. 

40 Disse pois Saul a todo o Israel: 
Ponde-vos todos a huma parte, e eu e meu 
filho Jonathas estaremos da outra. Todo o 
povo respondeo a Saul: Faze o que bem te 
parecer. 

41 E Saul disse ao Senhor Deos d’lsrael: 
Senhor Deos d’lsrael, da-nos a conhecer, 
porque he que tu nao respondeste hoje ao 
teu servo ? Se esta maldade esta em mim, 
ou em meu filho Jonathas, descobre-no-la: 
mas se esta no teu Povo, santifica-o. E sa- 
hirao comprehendidos na sorte Jonathas, e 
Saul; e o povo ficou livre. 

42 Disse entao Saul: Lanpai sortes entre 
mim, e entre Jonathas meu filho. E cahio 
a sorte sobre Jonathas. 

43 Disse pois Saul a Jonathas : Descobre- 
me o que fizeste. E Jonathas lhe confessou 
tudo, e lhe disse: Tomei hum pouco de 
mel na ponta d’huma vara, que tinha na mao, 
e comi delle, e por isso morro. 

44 E Saul lhe disse : Deos me trate com 
toda a severidade, se tu nao morreres, 6 
Jonathas. 

45 E o povo disse a Saul: Pois que ? 
Ha de morrer Jonathas, que acaba de salvar 
a Israel por hum modo tao admiravel ? Isto 
nao pode ser: Viva o Senhor, que nao lhe 
ha de cahir no chao nem hum so cabello da 
cabepa: porque o que elle fez hoje, foi aju- 
dado de Deos. O povo pois livrou a Jona¬ 
thas, para que nao morresse. 

46 E passado isto se retirou Saul, e nao 
perseguio os Filistheos: E os Filistheos se 
recolherao tambem para as suas terras. 

47 E Saul tanto que vio firmado o seu 
throno em Israel, pelejava contra todos os 
seus inimigos, que viviao no contorno : con¬ 
tra Moab, contra os filhos d’Ammon, contra 
Edom, contra os Reis de Soba, e contra os 
Filistheos ; e para onde quer que voltasse as 
suas armas, vinha de la victorioso. 

48 E tendo ajuntado o seu exercito, des- 
tropou aos Amalecitas, e livrou a Israel das 
maos dos que devastavao as suas terras. 

49 E os filhos de Saul forao Jonathas, e 
Jessui, e Melchisua : e de duas filhas, que 
teve, a primogenita chamava-se Merob, e a 
mais mopa Michol. 
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50 E a mulher de Saul chamava-se Achi- 
noam, filha d’Achimaas. E o General do 
seu exercito era Abner, filho de Ner, e primo 
de Saul. 

51 Porque Cis, pai de Saul, e Ner, pai 
d’Abner, erao ambos filhos d’Abiel. 

52 Por todo o tempo que reinou Saul, 
houve huma forte guerra contra os Filistheos. 
E tanto que Saul via algum homem va- 
lente, e azado para a guerra, logo o tomava 
para o pe de si. 

CAPITULO XV. 
Guerra contra os Amalecitas. Sard perdoa 

ao Rei. Samuel o argue da sua desobe- 
diencia, e lhe declara que Deos o rejeitou. 
Faz depots vir a Agog, e o atassalha por 
suas proprias maos. Separa-se de Saul. 

EPOIS disto veio Samuel dizer a Saul: 
O Senhor me enviou a ungir-te Rei 

sobre o seu povo d’lsrael. Ouve pois agora 
o que elle te manda : 

2 Eis-aqui o que diz o Senhor dos Exer- 
citos : Eu me recordei de tudo quanto Ama- 
lec tem feito a Israel, e de que modo se op- 
poz a elle no seu caminho, quando sahia do 
Egypto. 

3 Vai pois agora, e fere a Amalec, e des- 
troe-lhe tudo o que tiver : nao lhe perdoes 
a elle, nem cubices cousa alguma sua: mas 
mata tudo, desde o homem ate a mulher, e o 
menino, ainda o que he de mama, o boi, e 
a ovelha, o camelo, e o jumento. 

4 Fez Saul pois aj untar o povo ; e tendo- 
os contado como cordeiros, achou que erao 
duzentos mil de pe, e dez mil da Tribu de 
Juda. 

5 Depois marchou Saul at6 a Cidade 
d’Amalec ; dispoz suas emboscadas ao longo 
da torrente; 

6 E disse aos Cineos : Ide-vos, retirai-vos, 
separai-vos dos Amalecitas; nao succeda 
que eu vos involva com elles. Porque vos 
usastes de misericordia com todos os filhos 
d’lsrael, quando elles vinhao do Egypto. 
Retirarao-se pois os Cineos do meio dos 
Amalecitas. 

7 E Saul cortou nos Amalecitas, desde 
Hevila ate chegar a Sur, que esta defronte 
do Egypto. 

8 E tomou vivo a Agag Rei dos Amale¬ 
citas : e fez passar ao fio da espada todo o povo. 

9 Mas Saul, e o povo perdoarao a Agag, 
e ao melhor dos rebanhos d’ovelhas, e de 
vaccadas, e aos vestidos, e carneiros, e ge- 
ralmente a tudo o que era de prepo; e nao 
o quizerao destruir: mas tudo o que houve 
de vil, e desprezivel, isso destruirao. 

10 Entao dirigio o Senhor a sua palavra 
a Samuel, e lhe disse : 

11 Peza-me de ter feito Rei a Saul: 
porque elle me deixou, e nao executou as 
minhas ordens. Com isto se entristeceo 
Samuel, e clamou ao Senhor toda a noite. 
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12 E tendo-se levantado Samuel antes de 
dia, para ir ter com Saul pela manha, vierao- 
lhe dizer, que Saul tinha ido ao Carmelo, 
onde levantara hum arco triumfal; e que 
tendo voltado de la, tinha passado, e descido 
a Galgala. Veio pois Samuel em busea de 
Saul, e Saul estava offerecendo ao Senhor 
hum holocausto das primicias da presa, que 
tinha trazido d’Amalec. 

13 Tendo chegado Samuel a Saul, este 
lhe disse : Bemdito sejas tu do Senhor: ja 
cumpri a ordem do Senhor. 

14 E disse Samuel : Que berros sao logo 
estes de rebanhos, que resonao em minhas 
orelhas, e de vaccas que estou ouvindo ? 

15 E Saul lhe respondeo: Trouxerao- 
nos d’Amalec : porque o povo perdoou a 
tudo o que havia de melhor nas ovelhas, e 
nas vaccas para o immolar ao Senhor teu 
Deos: o mais tudo nos matamos. 

16 E Samuel disse a Saul: Permitte-me 
declarar-te o que o Senhor me disse esta 
noite. Dize-o, respondeo Saul. 

17 E Samuel proseguio : Quando tu eras 
pequeno aos teus olhos, nao te viste tu feito 
Chefe de todas as Tribus d’lsrael ? E o Se¬ 
nhor te ungio Rei sobre Israel; 

18 Elle te mandou a esta guerra, e te 
disse: Vai, faze passar ao fio da espada os 
peccadores d’Amalec, e peleja contra elles, 
ate nao deixares nenhum vivo. 

19 Porque nao ouviste tu logo a voz do 
Senhor? porque te deixaste arrastar da cu- 
*bica da presa? e porque peccaste aos olhos 
do Senhor? 

20 E Saul lhe respondeo: Antes pelo 
contrario eu ouvi a voz do Senhor, e execu- 
tei a empresa a que elle me tinha mandado, 
e trouxe a Agag Rei d’Amalec, e destrui os 
Amalecitas. 

21 Mas o povo he que tomou da presa, 
ovelhas, e vaccas, que sao as primicias do 
que foi passado a cutelo, para as immolar ao 
Senhor seu Deos em Galgala. 

22 E Samuel replicou : Por ventura quer 
o Senhor mais os holocaustos, e as victimas, 
do que que se obedeya a sua voz ? A obe- 
diencia he melhor do que as victimas : e 
mais val obedecer-lhe, do que offerecer-lhe a 
gordura dos carneiros. 

23 Porque o resistir-lhe he como o pec- 
cado d’adivinhaf ao ; e o nao querer submet- 
ter-se-lhe he como o crime d’idolatria. Como 
tu pois rejeitaste a palavra do Senhor, o Se¬ 
nhor te rejeitou a li, e nao quer que tu sejas 
mais Rei. 

24 E Saul disse a Samuel: Pequei, 
porque obrei contra a palavra do Senhor, e 
contra o que tu me tinhas dito; e isto por 
temor do povo, e pelo desejo de o satisfazer. 

25 Mas agora toma sobre ti, te peco, o 
meu peccado, e vem comigo para adorar ao 
Senhor. 

26 E Samuel lhe respondeo: Nao irei 

comtigo, porque rejeitaste a palavra do Se¬ 
nhor, e porque o Senhor te rejeitou, e nao 
quer que sejas mais Rei d’lsrael. 

27 Ao mesmo tempo voltou Samuel as 
costas em ac^ao de se ir: e Saul lhe pegou 
pela ponta da capa, a qual se rasgou. 

28 Entao lhe disse Samuel: Hoje rasgou 
o Senhor o Reino d’lsrael, e to arrancou das 
maos, para o dar a hum teu proximo, que 
he melhor do que tu. 

29 Aquelle, a quem he devido o triumfo 
em Israel, nao perdoara, nem estara sujeito 
a arrepender-se : porque nao he hum ho- 
mem para que se arrependa. 

30 E Saul lhe disse : Pequei; mas honra- 
me nesta occasiao diante dos Anciaos do 
meu povo, e diante d’lsrael, e volta comigo, 
para eu adorar o Senhor teu Deos. 

31 Voltou pois Samuel, e seguio a Saul: 
e Saul adorou o Senhor. 

32 Entao disse Samuel: Trazei-me ca a 
Agag Rei d’Amalec. E foi-lhe presentado 
Agag, que era mui gordo, todo tremendo. 
E Agag disse: Assim me separa a morte 
amarga ? 

33 E Samuel lhe disse: Assim como a 
tua espada tirou os filhos a tantas mais, assim 
perdera tua mai os seus filhos. E Samuel 
o dividio em quartos diante do Senhor em 
G algala. 

34 Depois voltou Samuel para Ramatha : 
e Saul foi para sua casa, que era em Gabaa. 

35 Desde entao nao vio Samuel mais a 
Saul ate o dia da sua morte : porem Samuel 
chorava a Saul, porque o Senhor se tinha 
arrependido de o ter feito Rei sobre Israel. 

CAPITULO XVI. 
He Samuel mandado por Deos a Bethlehem 

para ungir a David. Saul he atormentado 
pelo espirito maligno. David 0 alivia com 
o toque da sua harpa. 

NTAO disse o Senhor a Samuel: Ate 
quando choraras tu a Saul, sendo assim 

que eu o rejeitei, para nao reinar sobre Is¬ 
rael ? Enche o teu como d’oleo, e vem, para 
eu te enviar a Isai de Bethlehem : porque 
d’entre os seus filhos tenho escolhido para 
mim hum Rei. 

2 E Samuel lhe respondeo : Como hei de 
eu ir ? porque Saul o ouvira, e matar-me-ha. 
E o Senhor lhe disse: Toma comtigo hum 
novilho da manada, e diras : Eu vim para 
immolar ao Senhor. 

3 E chamaras a Isai ao sacrificio, e eu te 
mostrarei o que deves fazer, e tu ungiras ao 
que eu te designar. 

4 Fez pois Samuel como o Senhor lhe 
tinha dito. E veio a Bethlehem: do que 
os Anciaos da Cidade ficarao maravilhados ; 
e vindo a recebel-lo, lhe disserao : Por ven¬ 
tura vens tu ca com espirito de paz ? 

5 E elle llies respondeo : Em paz venho 
para sacrificar ao Senhor. Purificai-vos, e 
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vinde comigo, para eu offerecer a victima. 
Purificou pois Samuel a Isai, e a seus filhos, 
e chamou-os ao saerificio. 

6 E depois que elles entrarao, vio Samuel 
a Eliab, e disse la comsigo: Por ventura 
esta diante do Senhor o seu Christo? 

7 E o Senhor disse a Samuel: Nao olhes 
para a sua presenea, nem para a sua grande 
estatura: porque eu o rejeitei, nem eu julgo 
pelo que apparece a vista do homem : porque 
o homem ve o que esta patente ; mas o Se¬ 
nhor olha para o coracao. 

8 Chamou depois Isai a Abinadab, e o 
presentou a Samuel. E Samuel lhe disse: 
Nem este he o escolhido do Senhor. 

9 Trouxe Isai a Samma, do qual disse 
Samuel: Tambem nao he este o que o Se¬ 
nhor escolheo. 

10 Fez pois vir Isai os seus sete filhos 
diante de Samuel; e disse Samuel a Isai: 
A nenhum destes escolheo o Senhor. 

11 E proseguio Samuel, dizendo a Isai: 
Acaso nao tens tu outros filhos ? E Isai lhe 
respondeo : Ainda ha hum pequeno, que 
anda apascentando as ovelhas. Pois man- 
da-o vir, disse Samuel: porque nfio nos ha- 
vemos d’assentar a mesa, menos que elle 
nao venha aqui. 

12 Mandou-o pois Isai chamar, e lho 
apresentou. Era ruivo, e fermoso de rosto, 
e de agradavel presenea. E o Senhor disse : 
Levanta-te, unge-o, porque este mesmo he. 

13 Tirou pois Samuel do corno d’oleo, e 
o ungio no meio de seus irmaos. E da- 
quelle dia em diante esteve sempre o Espi- 
rito do Senhor com David: e Samuel par- 
tindo-se foi para Ramatha. 

14 Ao mesmo tempo o Espirito do Se¬ 
nhor se retirou de Saul: e este era atormen- 
tado d’hum espirito malino, que o Senhor 
lhe enviou. 

15 Entao disserao a Saul os seus servos : 
Tu bem ves que o espirito malino enviado 
por Deos te inquieta. 

16 Mande-o nosso Senhor; e os teus 
servos, que tens aqui diante, buscarao algum 
homem, que saiba tocar harpa, para que 
quando o malino espirito enviado pelo Se¬ 
nhor te agitar, toque elle, e sintas tu com 
isso algum allivio. 

17 Disse pois Saul aos seus servos : Bus- 
cai-me alguem, que saiba tocar bem, e tra- 
zei-o a minha presenpa. 

18 E hum dos seus criados lhe respondeo: 
Saberas que eu vi hum dos filhos d’lsai de 
Bethlehem, que sabe tocar harpa, e he mui 
forposo, e azado para a guerra, sizudo nas 
palavras, e bem parecido; e o Senhor he 
com elle. 

19 Mandou pois dizer Saul a Isai: Man- 
da-me ca teu filho David, que anda com os 
teus rebanhos. 

20 Isai no mesmo ponto tomou hum ju- 
mento carregado de paes, e hum cantaro de 
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vinho, e hum cabrito, e mandou tudo a Saul 
por seu filho David. 

21 Veio pois David ter com Saul, e se 
presentou diante delie: e Saul lhe ficou 
summamente affeipoado, e o fez seu es- 
cudeiro. 

22 Depois mandou Saul messageiros a 
Isai, dizendo : Fique David junto a minha 
pessoa, porque elle me cahio em graca. 

23 Assim todas as vezes que o malino es¬ 
pirito enviado pelo Senhor, se apoderava de 
Saul, tomava David a sua harpa, e a tocava 
com a sua mao : e Saul sentia com isto alli¬ 
vio, e se achava melhor; porque entao se 
retirava delle o espirito malino. 

CAPITULO XVII. 
Guerra dos Filistheos contra Israel. Insul- 

tos que llies diz Goliath. David prostra 
este gigante com hum tiro defunda. 

/"AS Filistheos, ajuntando as suas tropas 
para sahirem a campanha, vierao unir-se 

em Socho de Juda: e se acamparao entre 
Socho, e Azeca, no paiz de Dommim. 

2 Saul porem, e os filhos d’lsrael, tendo- 
se congregado, vierao ao Valle do Terebin- 
tho, e formarao o seu exercito em batalha, 
para pelejarem contra os Filistheos. 

3 Os Filistheos estavao d’huma parte so- 
bre hum monte, e Israel estava da outra 
parte sobre outro monte : e havia hum Valle 
entre ambos os exercitos. 

4 E sahio do campo dos Filistheos hum 
homem bastardo, chamado Goliath de Geth, 
que tinha seis covados, e hum palmo d’al- 
tura: 

5 E trazia na cabepa hum capacete de 
cobre, e vinha vestido d’huma courapa toda 
escamada, que pesava perto de sinco mil 
siclos de cobre: 

6 Trazia calpadas as pernas d’humas bo- 
tas de cobre; e hum escudo de cobre lhe 
cobria os hombros. 

7 A hastea da sua lanpa era como o orgao 
de hum tear: e o ferro da mesma lanpa pe¬ 
sava seiscentos siclos de ferro; e vinha 
adiante delle o seu escudeiro. 

8 E posto em pe clamava contra os es- 
quadroes d’lsrael, dizendo-lhes : Porque vi- 
estes vos dispostos a darbatalha? Acaso nao 
sou eu Filistheo, e vos servos de Saul ? Es- 
colhei hum homem d’entre vos, e venha 
bater-se comigo so por so. 

9 Se elle puder pelejar comigo, emetirar 
a vida, seremos nos vossos escravos: mas se 
eu o levar debaixo, e o matar, sereis vos 
nossos escravos, e ficar-nos-heis sujeitos. 

10 E dizia o Filistheo: Eu insultei hoje 
os esquadroes d’lsrael: Dai-me hum ho¬ 
mem, e saia. a bater-se comigo so por so. 

11 Mas Saul, e todos os Israelitas, ouvin- 
do fallar assim este Filistheo, estavao atoni- 
tos, e tremiao de medo. 

12 Ora David era filho daquelle homem 
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Efrateo de Bethlehem de Juda, de que 
assima fallamos, chamado Isai, que tinha 
oito filhos, e era hum dos mais velhos, e dos 
mais idosos no tempo de Saul. 

13 Os tres filhos maiores deste haviao 
seguido a Saul na guerra: e os nomes dos 
seus tres filhos, que tinhao ido a guerra, erao 
Eliab o primogenito ; Abinadab o segundo ; 
e Samma o tereeiro. 

14 E David era o mais pequeno. E 
tendo seguido a Saul os tres maiores, 

15 David havia deixado a Saul, e tinha 
voltado a apascentar o gado de seu pai em 
Bethlehem. 

16 Entretanto o Filistheo sahia de manha, 
e de tarde ao campo, e assim continuou per 
quarenta dias. 

17 Neste tempo succedeo que Isai disse 
a seu filho David : Toma hum efi de farinha 
para teus irmaos, e estes dez paes, e corre a 
leval-los ao campo, 

18 E levaras tambem estes dez queijos 
para o seu Coronel: e veras como passao 
teus irmaos; e informa-te em que compa- 
nhia servem. 

19 Ora Saul, e os filhos d’lsai, e todos os 
Israelitas pelejavao contra os Filistheos no 
Valle do Terebintho. 

20 David pois tendo-se levantado de 
manha, encommendou o rebanho a hum 
guarda; e carregado foi caminho do campo, 
como Isai lho tinha mandado. E chegou 
ao lugar de Megala, e ao do exercito, que 
tendo sahido a dar a batalha, gritava em 
sinal do combate. 

21 Porque Israel tinha posto em ordem 
as suas tropas, e os Filistheos da outra parte 
se preparavao para os atacar. 

22 David pois tendo deixado entre as 
bagagens tudo o que trouxera, entregue ao 
cuidado d’outro homem, correo ao lugar da 
batalha, e inquirio em que estado se achavao 
seus irmaos, e se passavao bem. 

23 Quando elle estava ainda fallando so- 
bristo, eis-que appareceo aquelle homem 
bastardo, chamado Goliath, Filistheo, de 
Geth, que sahia do campo dos Filistheos : 
e David o ouvio estar dizendo as mesmas 
palavras que antes. 

24 Todos os Israelitas, tanto que virao o 
homem, fugirao de diante delle, porque o 
temiao muito. 

25 E hum dos de Israel disse : Nao vistes 
a esse homem que sahio ? pois elle sahio a 
insultar a Israel. Se se achar pois hum ho¬ 
mem, que o mate, o Rei o enchera de rique- 
zas, e dar-lhe-ha por mulher sua filha, e fara 
a casa de seu pai isenta de tributes em Israel. 

26 Disse pois David para os que estavao 
ao pe delle: Que he o que se dara a quem 
matar este Filistheo, e tirar o opprobrio d’ls- 
rael ? Pois quem he este Filistheo incircun- 
cidado, para assim insultar o exercito do 
Deos vivo? 

[ Port.] 

27 E o povo lhe repetia as mesmas 
cousas, dizendo: Dar-se-ha isto e isto a 
quem o matar. 

28 Porem Eliab irmao mais velho de 
David, tendo-o ouvido fallar assim com os 
outros, irou-se contra elle, e disse-lhe : Por¬ 
que vieste tu ca, e porque deixaste tu no 
deserto essas poucas ovelhas que temos ? 
Eu conheco qual he a tua altivez, e a malig- 
nidade do teu coracao; e que tu nao vieste, 
senao aver o combate. 

29 E David lhe disse: Pois que fiz eu ? 
nao poderei eu fallar huma palavra ? 

30 E apartou-se hum pouco delle para ir 
para outro, onde repetio a mesma cousa. E 
o povo lhe respondeo como dantes. 

31 Ora como estas palavras de David 
forao ouvidas de diversas pessoas, houve 
quem as fosse relatar a Saul. 

32 E tendo-o Saul mandado vir a sua 
presen^a, David lhe fallou desta sorte : Nao 
desmae ninguem por causa deste Filistheo : 
eu servo teu irei, e pelejarei com elle. 

33 E Saul disse a David: Tu nao pode- 
rfis resistir a este Filistheo, nem combater 
com elle: porque tu es hum rapaz, e elle he 
hum homem guerreiro des da sua mocidade. 

34 E David respondeo a Saul: Quando 
o teu servo apascentava o rebanho de seu 
pai, vinha talvez hum leao, ou hum urso, 
que levava hum carneiro do meio do re¬ 
banho : 

35 Entao corria eu apos elles, e os ma- 
tava, e arrancava-lhes a presa dentre os 
dentes : e quando elles se levantavao contra 
mim, eu os tomava pelas queixadas, e os 
affogava, e matava. 

36 Assim he que teu servo matou hum 
leao, e hum urso; e o mesmo que fiz a elles, 
farei a este Filistheo incircumcidado. Agora 
irei, e tirarei o opprobrio do povo : porque 
quem he este Filistheo incircumcidado, para 
se atrever a amaldicoar o exercito do Deos 
vivo ? 

37 Ajuntou mais David : O Senhor, que 
me livrou das garras do leao, e das do urso, 
me livrara tambem da mao deste Filistheo. 
E Saul disse a David : Vai, e o Senhor seja 
comtigo. 

38 Depois vestio Saul a David das suas 
armas, e poz sobre a sua cabe^a hum elmo 
de cobre, e o guarneceo de couraca. 

39 E David tanto que cingio a espada 
de Saul, comepou a fazer experiencia se 
poderia andar assim armado; porque nao 
tinha tal costume : E disse David a Saul: 
Eu nao posso andar assim; porque nan 
tenho uso disso. E largou as armas : 

40 E tomou o cajado que sempre trazia 
na mao ; e escolheo da torrente sinco pedras 
mui limpas; e metteo-as no seu surrao de 
pastor, que trazia comsigo; e com a sua 
funda na mao foi contra o Filistheo. 

41 Partio tambem o Filistheo, e se apro- 
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ximou a elle, trazendo o seu escudeiro diante. 
42 E quando o Filistheo vio, e reconhe- 

ceo a David, desprezou-o: porque era 
hum mopo ruivo, e de bello parecer. 

43 E disse o Filistheo a David: Acaso 
sou eu algum cao, para tu vires a mim com 
hum pao 1 E depois de amaldipoar a Da¬ 
vid nos seus deoses, 

44 Proseguio, dizendo: Vem a mim, e 
eu darei as tuas cames a comer as aves do 
Ceo, e as bestas da terra. 

45 Mas David respondeo ao Filistheo : 
Tu vens a mim com espada, lanpa, e es¬ 
cudo : eu porem venho a ti em o nome do 
Senhor dos Exercitos, do Deos das tropas 
d’lsrael, as quaes tu hoje insultaste. 

46 E o Senhor te entregara hoje nas mi- 
nhas maos, e eu te matarei, e te cortarei a 
cabepa: e darei a comer as aves do Ceo, e 
as bestas da terra os cadaveres dos Filistheos; 
para que toda a terra saiba, que ha Deos 
em Israel; 

47 E para que toda esta multidao d’ho- 
rnens conhepa, que nao he pela espada, 
nem pela lanpa, que o Senhor salva: por¬ 
que elle he o Arbitro da guerra, e o que vos 
entregara em nossas maos. 

48 Como pois se levantasse o Filistheo, 
e se viesse chegando para David, apressou- 
se David, e correo para o combater. 

49 E metteo a mao no seu surrao, e 
tirou huma pedra, e a arrojou com a funda, 
e ferio ao Filistheo na testa: e a pedra se 
encravou na testa do Filistheo, e elle cahio 
com o rosto em terra. 

50 Assim venceo David ao Filistheo com 
huma funda, e com huma pedra, e o ferio, 
e matou. E como David nao tivesse espada 
a mao, 

51 Correo,e se lanpou sobre o Filistheo; 
e pegou da sua espada, e tirou-a da bainha, 
e acabou de lhe tirar a vida, cortando-lhe a 
cabepa. Os Filistheos porem, vendo que o 
mais valente delles era morto, fugirao. 

52 E os Israelitas com os de Juda, dan- 
do sobrelles com grande grita, os persegui- 
rao ate o valle, e ate as portas d’Accaron: 
e forao muitos os Filistheos, que cahirao 
feridos no caminho de Saraim ate Geth, e 
ate Accaron. 

53 E voltando os filhos d’lsrael de per- 
seguirem os Filistheos, saquearao o seu 
campo. 

54 E David tomando a cabepa do Filis¬ 
theo a levou a Jerusalem: e poz as arm as 
delle na sua tenda. 

55 Ao tempo que Saul vio partir a Da¬ 
vid para combater o Filistheo, disse elle 
para Abner General do seu exercito: Abner, 
de que gerapao descende este rapaz? E Ab¬ 
ner lhe respondeo: Por tua vida, 6 Rei, 
que o nao sei. 

56 E o Rei insistio: Pergunta de quern 
he elle filho ? 
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57 E depois que David voltou, tendo 
morto o Filistheo, Abner o trouxe, e o pre- 
sentou a Saul, tendo a cabepa do Filistheo 
na mao. 

58 E Saul disse a David : De que fami- 
lia es tu, rapaz ? E David lhe respondeo: 
Eu sou filho de teu servo Isai de Bethlehem. 

CAPITULO XVIII. 
Amizade de Jonathasy e de David. Ciume 

de Saul contra David. David desposado 
com Michol, segunda Jilha de Saul. 

conglutinou com a de David, e Jonathas o 
amou como a si mesmo. 

2 E deste dia em diante quiz Saul ter 
comsigo a David, e nao lhe permittio que 
tomasse para casa de seu pai. 

3 E David, e Jonathas fizerao tambem 
hum concerto entre si: porque Jonathas o 
amava como a si mesmo. 

4 Por isso se despojou Jonathas da tunica 
de que estava vestido, e a deo a David com 
o resto dos seus vestidos, ate a sua espada, 
o seu arco, e o seu boldrie. 

5 E David Ilia a tudo a que Saul o man- 
dava, e se conduzia com muita prudencia : 
e Saul lhe deo o mando sobre alguma gente 
de guerra; e era David muito acceito ao 
povo, e mais que tudo aos Officiaes de Saul. 

6 He de saber, que quando David veio 
da guerra, depois de ter morto o Filistheo, 
sahirao as mulheres de todas as Cidades 
d’lsrael a receber o Rei Saul em cantos, e 
danpas, com que testemunhavao a sua ale- 
gria ao som de tambores, e de sistros. 

7 E danpavao as mulheres cantando, e 
dizendo : Saul matou mil, e David dez mil. 

8 Esta palavra porem excitou em Saul 
huma grande ira, e lhe desagradou estra- 
nhamente. Derao, dizia elle, dez mil a 
David, e a mim mil: que lhe falta ja a elle 
senao so o Reino ? 

9 Daquelle dia pois em diante nao via 
Saul a David com bons olhos. 

10 Ao outro dia succedeo, que o espirito 
malino mandado por Deos se apoderou de 
Saul, e profetizava no meio de sua casa : e 
David tocava a harpa com a sua mao, como 
todos os dias. E Saul tendo huma lanpa, 

11 A arrojou, cuidando que traspassaria 
a David com a parede: porem David se 
desviou, e evitou o golpe por duas vezes. 

12 E Saul temeo a David, vendo que o 
Senhor era com elle, e se tinha retirado de 
Saul. 

13 Por isso o alongou Saul do pe de sua 
pessoa, e o fez Coronel d’hum Regimento 
de mil homens: e elle sahia, e entrava a 
frente desta tropa. 

14 Conduzia-se tambem David em todas 
as suas acpoes com grande prudencia, e o 
Senhor era com elle. 
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15 Vendo pois Saul que elle era por 
extreme prudente, comecou a acautellar-se 
delle. 

16 Mas todo o Israel, e todo o Juda 
amava a David; porque elle entrava, e 
sahia adiante delles. 

17 Entao disse Saul a David : Aqui tens 
a Merob minha filha maior, que eu te darei 
por mulher: o caso esta em que sejas ho- 
mem valeroso, e combatas nas guerras do 
Senhor. E ao mesmo tempo dizia la com- 
sigo : Nao seja a minha mao a que o mate, 
mas sim a dos Filistheos. 

18 E David respondeo a Saul: Quem 
sou eu, ou qual he a minha vida, ou a fa- 
milia de meu pai em Israel, para vir a ser 
genro do Rei? 

19 Mas tendo chegado o tempo em que 
Merob, filha de Saul, devia ser dada a Da¬ 
vid, foi ella dada por mulher a Hadriel Mo- 
lathita. 

20 Michol porem, filha segunda de Saul, 
tinha inclina^ao a David : o que tendo sido 
contado a Saul, gostou de o ouvir. 

21 E disse Saul: Dar-lhe-hei esta, para 
<jue ella lhe sirva d’occasiao de ruina, e elle 
caia nas maos dos Filistheos. E disse 
Saul a David: Por dous titulos seras hoje 
meu genro. 

22 E deo esta ordem aos seus servos: 
Fallai a David como que o nao sei, e dizei- 
Ihe: Tu bem ves que estas no agrado do 
Rei, e que todos os seus servos te amao. 
Cuida logo em vires a ser genro do Rei. 

23 E os servos de Saul repetirao todas 
•estas cousas aos ouvidos de David. E Da¬ 
vid lhes respondeo: Acaso parece-vos pouea 
cousa ser genro do Rei ? Eu por mim sou 
hum pobre, e de humilde condi^ao. 

24 E os servos de Saul lhe referirao isto, 
e lhe disserao: David deo-nos esta resposta. 

25 Saul porem disse: Fallai assim a Da¬ 
vid : O Rei nao necessita de dons para os 
esponsaes: o que elle somente quer de ti, 
sao cem prepucios de Filistheos, para o 
Rei se ver vingado de seus inimigos. Mas 
o intento de Saul era entregar a David nas 
maos dos Filistheos. 

26 Tendo os servos de Saul referido a 
David o que Saul lhes dissera, agradou a 
David a proposifao, para vir a ser genro 
do Rei. 

27 E poucos dias depois marchou David 
com a gente que commandava; e tendo 
morto a duzentos Filistheos, trouxe os pre¬ 
pucios delles ao Rei, e lhos deb por conta, 
para vir a ser seu genro. Deo-lhe pois 
Saul por mulher a sua filha Michol. 

28 E elle vio, e conheceo perfeitamente, 
que o Senhor era com David. Quanto a 
Michol porem sua filha, ella amava a David. 

29 E Saul comejou a temel-lo cada vez 
mais; e a sua aversao contra elle crescia 
todos os dias. 

30 Depois disto sahirao os Principes dos 
Filistheos a campanha: e des do principle 
da sua sahida, mostrou David melhor ma- 
nha, do que todos os Officiaes de Saul, de 
sorte que o seu nome se fez mui celebre. 

CAPITULO XIX. 
Jonathas ctplaca a seu pai, que queria matar 

a David. Saul se irrita contra David-. 
David se retira para o pc de Samuel. 

RA Saul fallou a Jonathas, e a todos 
os seus Officiaes, induzindo-os a que 

matassem a David. Mas Jonathas seu 
filho, que amava extremosamente a David, 

2 Veio avisal-lo do que se passava, e lhe 
disse: Saul meu pai anda vendo como te 
ha de matar: pelo que te rogo que te guar- 
des a manha: retira-te a tal lugar secreto, 
onde te deixaras estar escondido. 

3 E pelo que he da minha parte, eu sa- 
hirei com meu pai, e andarei ao pe delle 
no campo, para onde tu te tiveres retirado : 
e fallarei acerca de ti a meu pai; e vir-te- 
hei dizer tudo o que souber. 

4 Jonathas pois fallou em favor de Da¬ 
vid a seu pai, e lhe disse: Nao peques, 6 

Rei, contra David teu servo; porque elle 
nao peccou contra ti, antes te ha feito servi- 
90s importantissimos. 

5 Elle expoz a sua vida ao ultimo peri- 
go, e matou ao Filistheo, e o Senhor salvou 
a todo o Israel por hum modo maravilhoso. 
Tu o viste, e tu te alegraste com hum tal suc- 
cesso. Porque queres tu logo peccar contra 
o sangue innocente, matando a David, que 
nao tem culpa alguma ? 

6 Saul tendo ouvido este discurso de 
Jonathas, aplacado com as suas razoes, fez 
este juramento: Por vida ‘do Senhor, que 
elle nao morrera.* 

7 Passado isto chamou Jonathas a Da¬ 
vid, e contou-lhe todas estas cousas: e in- 
troduzio-o a presenfa de Saul, e David 
ficou vivendo ao pc d’elle, como d’antes. 

8 Tornou-se depois a renovar a guerra: 
e David sahindo pelejou contra os Filis¬ 
theos, e fez nelles grande destroy; e os 
obrigou a voltar as costas. 

9 E tornou o espirito malino, mandado 
pelo Senhor, a apoderar-se de Saul, que 
estava assentado em sua casa, e tinha hum a 
lanpa : e a tempo que David tocava a harpa 
com a sua mao, 

10 Atirou Saul esforcadamente com a 
lan^a para atravessar a David com a parede. 
Mas David se desviou, e a lan^a sem o 
offender, fincou-se na parede, e David 
fugio, e salvou-se aquella noite. 

11 Mandou pois Saul os seus guardas a 
casa de David para lho terem seguro, e 
pela manha ser morto. Do que foi David 
avisado por Michol sua mulher, que lhe 
disse: Se te nao pozeres em salvo esta 
noite, morreras a manha. 
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12 E ella o fez descer por huma janella : 
e elle se foi, e fugio, e salvou-se. 

13 Depois lomou Michol huma estatua,1 

e deitou-a em sima da cama, e poz-lhe ao 
redor da cabefa huma pelle de cabra com 
o pello, e cubrio-a com a roupa. 

14 Mandou pois Saul huns belleguins, 
que trouxessem preso a David : e foi-lhes 
respondido, que David estava doente. 

15 Mandou segunda vez outros, com 
ordem que o vissem, e lhes disse: Trazei- 
mo no seu mesmo leito, para ser morto. 

16 E tendo chegado os messageiros de 
Saul, nao acharao em sima da cama senao 
huma estatua, que tinha a cabeja coberta 
d’huma pelle de cabra. 

17 Entao disse Saul a Michol: Porque 
me illudiste tu assim? e porque deixaste 
escapar o meu inimigo ? E Michol respon- 
deo a Saul: Foi porque elle me disse: 
Deixa-me ir, senao te matarrei. 

18 E David fugio, e salvou-se; e tendo 
ido buscar a Samuel em Ramatha, lhe 
contou de que modo Saul o tinha tratado; 
e ambos forao para Naioth, onde ficarao. 

19 Derao alguns parte disto a Saul, di- 
zendo: Olha que David esta em Naioth de 
Ramatha. 

20 Mandou Saul pois huns belleguins 
para prenderem a David; porem tendo os 
belleguins visto a hum rancho de Profetas 
profetando, e a Samuel presidindo-lhes, o 
Espirito do Senlior se apoderou tambem 
delies, e come^arao a profetar como os 
outros. 

21 Avisado disto Saul, mandou outros 
messageiros, que tambem profetarao. Man¬ 
dou terceira vez outros: e tambem estes 
profetarao. Entao Saul irado por extremo, 

22 Foi tambem elle a Ramatha, e che- 
gou ate a grande cisterna que ha em Socho, 
e perguntou em que lugar estavao Samuel, 
e David ? Responderao-lhe, que em Naioth 
de Ramatha. 

23 Partio logo Saul para Naioth de Ra¬ 
matha, e ao mesmo tempo se apoderou 
tambem delle o Espirito do Senhor : e foi 
profetando por todo o caminho, ate que 
chegou a Naioth de Ramatha. 

24 E ainda por si mesmo se despojou 
dos seus vestidos, e profetou com os outros 
diante de Samuel, e esteve nu por terra 
todo aquelle dia, e a noite. Daqui sahio 
o proverbio: Tambem Saul entre os Pro¬ 
fetas ? 

CAPITULO XX. 
Jonathas, e David renovdo o seu ajuste. Saul 

persevera na determinagdo de perder a 
David. Jonathas o avisa disto. 

TDOR este tempo fugio David de Naioth, 
que he ao pe de Ramatha, e veio fallar 

a Jonathas, dizendo : Quefizeu? que mal- 
dade he a minha ? e que peccado commetti 
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contra teu pai, que anda buscando como 
me tirara a vida ? 

2 E Jonathas lhe respondeo: Nao, tu 
nao has de morrer: porque meu pai nao 
faz cousa alguma, nem grande, nem pe- 
quena, sem primeiro me dar parte. Sera 
logo so esta, que elle me queira occultar? 
nao, nao sera assim. 

3 E novamente o jurou a David. Mas 
David lhe disse : Teu pai sabe muito bem, 
que eu te cahi em graya, e assim dira la 
comsigo: Nao o saiba Jonathas, para que 
se nao entristepa. Porque eu te juro pelo 
Senhor, e te juro pela tua vida, que nao 
ha senao hum degrao (por assim dizer) 
entre a minha vida, e a minha morte. 

4 E Jonathas respondeo a David: Eu 
farei por ti tudo o que me disseres. 

5 E David disse a Jonathas : A’manha 
he o primeiro do mez, e eu costumo assen- 
tar-me junto ao Rei para comer. Deixa- 
me logo ir esconder num campo ate a tarde 
do terceiro dia. 

6 Se teu pai perguntar por mim, tu lhe 
respondents: David me pedio, que levasse 
eu a bem que elle com presteza desse huma 
volta ate Bethlehem sua patria; porque se 
faz la hum solemne sacrificio por todos os 
da sua Tribu. 

7 Se elle te disser: Esta bem : nao tem 
o teu servo nada que temer. Mas se elle se 
enfadar, assenta que a sua ma vontade 
chegou ao seu auge. 

8 Faze pois esta gra£a ao teu servo, ja 
que quizeste que eu teu servo fizesse com- 
tigo concerto d’amizade no Senhor. Mas 
se eu tenho alguma culpa, tira-me tu mesmo 
a vida; e nao me obrigues a apparecer 
diante de teu pai. 

9 E Jonathas lhe disse : Deos te livre 
de tal desgraca: porque nao he possivel, 
que se eu souber de certo que esta consu- 
mada a malicia de meu pai contra ti, deixe 
eu de te avisar. 

10 E David respondeo a Jonathas: Se 
succeder, que quando tu fallares em mim a 
teu pai, te de elle alguma resposta d’enfado, 
por via de quem o saberei eu ? 

11 E Jonathas respondeo a David: 
Vem, saiamos fora ao campo. E tendo 
ambos sahido ao campo, 

12 Disse Jonathas a David: Senhor 
Deos d’lsrael, se eu chegar a descobrir o 
intento de meu pai a manha, ou depois 
d’amanha; e vendo alguma cousa favoravel 
para David, eu to nao mandar logo dizer, e 
to nao fizer participar immediatamente, 

13 0 Senhor trate a Jonathas com toda 
a sua severidade. Mas se a ma vontade de 
meu pai continuar todavia contra ti, eu te 
avisarei disso, e te deixarei ir em paz : e o 
Senhor seja comtigo, como foi com meu pai. 

14 Se eu viver, usaras comigo da mise- 
ricordia do Senhor : se porem for morto, 
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15 Nao cessaras nunca d’usar de com- 
paixao com a minha casa, quando o Senhor 
arrancar da terra hum por hum todos os ini- 
migos de David : tire o Senhor a Jonathas de 
sua casa, e vingue-se dos inimigos de David. 

16 Fez Jonathas pois concerto Com a 
casa de David : e o Senhor se vingou dos 
inimigos de Davtd. 

17 Tornou Jonathas a firmar com jura- 
mento esta promessa feita a David, pelo 
amor que lhe tinha: porque o amava, como 
a sua propria vida. 

18 E disse Jonathas a David: A’manha 
he o primeiro dia do mez, e perguntar-se-ha 
por ti: 

19 Porque o teu lugar se vera despejado 
estes dous dias. Desceras pois sem demora, 
e iras para o sitio em que deves esconder-te 
o dia que for de trabalho, e esperaras junto 
a pedra chamada Ezel. 

20 E eu atirarei junto a ella com tres 
setas, e as arrojarei, como quern se exercita 
em atirar ao alvo. 

21 E mandarei tambem hum criado, e 
lhe direi: Vai, traze-me as setas. 

22 Se eu disser ao criado : Olha que as 
setas estao para ca de ti, levanta-as: vem tu 
ter comigo, porque he sinal que tudo esta 
em paz por ti; e viva o Senhor, que nao 
teras nada que temer. Mas se eu disser ao 
criado : Olha que as setas estao para la de 
ti: vai-te em paz, porque he sinal que quer 
o Senhor que tu te retires. 

23 No que toca porem a palavra, que nos 
nos demos hum ao outro, o Senhor seja della 
para sempre o depositario entre ti, e mim. 

24 Escondeo-se pois David no campo; 
e chegado que foi o primeiro dia do mez, 
poz-se o Rei a mesa para comer. 

25 E tendo-se assentado, segundo o 
costume, na sua cadeira, que estava junto 
a parede, levantou-se Jonathas, e Abner se 
assentou ao lado de Saul, e o lugar de Da¬ 
vid appareceo vasio. 

26 Naquelle primeiro dia nao disse Saul 
nada; porque creo que talvez David se nao 
tivesse achado limpo, nem purificado. 

27 Chegado o segundo dia das Calendas, 
appareceo ainda vasio o lugar de David. 
Entao disse Saul a seu filho Jonathas : Por¬ 
que nao veio o filho d’Isai comer nem hon- 
tem, nem hoje? 

28 E respondeo Jonathas a Saul: Elle 
me pedio com instancia, que o deixasse eu 
ir a Bethlehem, 

29 Dizendo-me: Deixa-me ir, porque 
por haver em a nossa Cidade hum solemne 
sacrificio, hum dos meus irmaos me veio 
convidar : se eu pois achei graca diante dos 
teus olhos, irei depressa, e verei a meus 
irmaos. Esta he a razao, por que nao tern 
vindo comer com o Rei. 

30 Entao Saul irado contra Jonathas, 
lhe disse: Filho de ma mulher, tu cuidas 
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que eu nao sei que amas ao filho d’Isai, 
para confusao tua, e para vergonha de tua 
mai infame ? 

31 Porque em quanto o filho d’Isai viver 
na terra, nunca tu estaras seguro nem da 
vida, nem do Reino. Manda pois buscal- 
lo para ja, e traze-mo aqui; porque he filho 
de morte. 

32 E Jonathas respondendo a seu pai, 
disse: Porque ha de elle morrer? que fez 
elle ? 

33 E Saul pegou na sua lanja para o 
passar com ella. Conheceo pois Jonathas, 
que seu pai estava resoluto a fazer morrer a 
David. 

34 E levantou-se da mesa todo encoleri- 
zado, e nao comeo este segundo dia da 
Festa: porque ficou mui sentido por causa 
de David, e por ver que seu pai o ultrajara 
a elle mesmo. 

35 Ao outro dia pela manha sahio Jona¬ 
thas ao campo, conforme tinha ajustado 
com David, e levou comsigo hum rapaz, 

36 E disse a este seu criado: Vai, e 
traze-me as setas, que vou atirar. E tendo 
corrido o rapaz, atirou outra seta mais para 
la donde elle estava. 

37 Chegou pois o rapaz ao lugar, onde 
Jonathas tinha atirado a seta; e Jonathas 
gritou atras delle, e disse: Olha que a seta 
esta muito mais para la de ti. 

38 E tornou Jonathas a gritar atras do 
mopo, dizendo: Vai depressa, nao te de¬ 
mores. E o mofo recolheo as setas, e 
trouxe-as a seu amo, 

39 Sem perceber nada do que se fazia : 
porque so Jonathas, e David o entendiao. 

40 Deo Jonathas pois as suas armas ao 
rapaz, e lhe disse : Vai, e leva-as a Cidade. 

41 E logo que o rapaz se foi, sahio Da¬ 
vid do lugar onde estava, que olhava para 
o Meiodia, e inclinado para a terra, lhe fez 
tres profundas reverencias: e beijando-se 
hum ao outro, chorarao ambos; mas David 
mais. 

42 E disse Jonathas a David : Vai-te em 
paz. Tudo o que nos juramos ambos em 
nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja 
para sempre entre mim, e ti, e entre a minha 
geracao, e a tua gerapao. 

43 Ao mesmo tempo levantou-se David, 
e se retirou : e Jonathas tornou para a Ci¬ 
dade. 

CAPITULO XXI.- 
David vai para Nube para o Sacerdote Achi- 

melech. Depois retira-se para casa d'A- 

chis Rei de Geth. 

ASSADO isto, foi David para Nobe, 
para o Sacerdote Achimelech. E Achi- 

melech se espantou davinda de David, e lhe 
disse : Que ? tu so, e ninguem comtigo ? 

2 E David respondeo a Achimelech : O 
Rei me deo huma ordem, e me disse : Nao 
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saiba ninguem a causa, porque eu te enviei, 
nem que mandados sao os que te dei: e por 
isso tambem eu disse a meus criados, que 
me esperassem em tal, e tal lugar. 

3 Agora pois se tens a mao alguma cou- 
sa, ainda que nao sejao senao sinco paes, 
da-mos, ou qualquer outra cousa que acha- 
res. 

4 E respondendo o Sacerdote a David, 
disse-lhe : Eu nao tenho a mao paes de, lei- 
gos, mas somente o pao santo : se todavia 
os mopos estao limpos, principalmente no 
que toca a mulheres ? 

5 E David respondeo ao Sacerdote, e lhe 
disse : No tocante a mulheres, certamente 
desde hontem, e ante-hontem que partimos, 
nao nos temos chegado a ellas, e os vasos 
dos criados forao santos: he verdade que 
este caminho nao he puro : mas tambem 
elle sera hoje purificado com os vasos. 

6 O Sacerdote pois lhe deo do pao santi- 
ficado; porque nao havia alii senao os paes 
da proposifao, que tinhao sido tirados da 
presenya do Senhor, para em seu lugar se 
porem outros quentes. 

7 Achava-se entao alii dentro do Taber- 
naculo do Senhor certo homem dos criados 
de Saul, chamado Doeg Idomeo, o mais 
poderoso dos pastores de Saul. 

8 E disse David a Achimelech: Nao 
tens aqui a mao huma lanca, ou huma es- 
pada ? porque eu nao trouxe comigo a minha 
espada, nem as minhas armas: tanta foi a 
pressa que me deo a ordem do Rei! 

9 Respondeo-lhe o Sacerdote: Eis-alli 
esta a espada de Goliath o Filistheo, a quem 
tu mataste no valle do Terebintho : esta 
embrulhada num pano detras do efod. Se 
a queres, leva-a: porque nao ha outra senao 
esta. Disse-lhe David: Nao ha outra como 
esta; da-ma ea. 
10 Levantou-se pois David, e fugio aquelle 

dia da presenfa de Saul; e foi refugiar-se 
em casa de Achis Rei de Geth. 

11 E os criados de Achis, tendo visto a 
David, disserao a Achis: Acaso nao he este 
aquelle David, que he como hum Rei na sua 
terra? Nao he este o de quem se cantou 
has danpas publicas: Saul matou mil, e 
David dez mil ? 

12 Considerou David estas palavras no 
seu animo, e teve muito medo de Achis Rei 
de Geth. 

13 Por isso demudou o seu rosto diante 
delles, e deixava-se cahir entre as suas maos : 
e dava com a cabeca pelos postigos das 
portas, e deixava correr a saliva pela barba. 

14 Disse pois Achis aos seus criados : 
Vos bem vedes que este homem esta louco : 
porque mo trouxestes ca ? 

15 Acaso faltao-nos a nos loucos, para 
nos trazerdes este a fazer loucuras na minha 
presenpa? Que me mettesseis em casa hum 
tal homem ? 
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CAPITULO XXIL 
Ret ho de David na cova d' Odollamre dejrott 

em casa do Rei de Moab. Toma para 
Judu. Saul manda matar todos os Sacer- 
dotes de Nobe. Abiathar se $<dva, e se 
return para junto de David. 

Q AHIO pois David de Geth, e se retirou 
^ para a cova d’Odollam. O que tendo 
ouvido seus irmaos, e toda a casa de seu pai, 
forao la ter com elle, 

2 E todos os que se viao em aperto, on 
se achavao gravados de dividas, ou oppri- 
midos de desgostos,se ajuntarao ao pe delle : 
e elle se fez seu General; e erao com elle 
perto de quatrocentos homens. 

3 Dalli foi David para Masfa, que he em 
terra de Moab; e disse ao Rei de Moab : 
Pepo-te que permittas que meu pai, e minha 
mai fiquem comvosco, ate eu saber cjue 
ordena o Senhor de mini. 

4 E deixou-os encommendados ao Rei 
de Moab : e alii ficarao por todo o tempo, 
que David esteve nesta Fortaleza. 

5 Entao disse o Profeta Gad a David: 
Nao fiques nesta Fortaleza: sahe dahi, e vai, 
para a terra de Juda. Partio pois David 
daquelle lugar, e veio para o bosque d’Haret. 

6 Foi logo Saul avisado, que David tinha 
apparecido com a gente, que o acompa- 
nhava. E como Saul permanecesse em 
Gabaa, e se achasse num bosque, que ha 
em Rama, tendo huma lanfa na mao, e 
rodeado de todos os seus criados, 

7 Disse para os seus servos que lhe assis- 
tiao: Ouvi-me, filhos de Benjamim: Acaso 
o ftlho d’Isai dar-vos-ha elle a todos cam- 
pos, e vinhas, e far-vos-ha a todos seus 
Tribunos e Centurioes, 

8 Para que todos vos vos tenhais conju- 
rado contra mim, sem haver ninguem que 
me de algum aviso, principalmente vendo eu 
a meu filho ligado estreitamente com o filho 
d’Isai? Nao ha de vos hum que se lastime 
da minha desgrafa, nem que me avise: e 
meu proprio filho tem sublevado contra mim 
hum dos meus servos, que nao cessa ate o 
dia d’hoje de me armar traipoes. 

9 Doeg Idumeo, que estava entao presen¬ 
te, e era o primeiro dos criados de Saul, lhe res¬ 
pondeo : Eu vi o filho d’Isai em Nobe, em ca¬ 
sa do Sacerdote Achimelech, filho d’Achitob, 

10 O qual consultou o Senhor por elle, e 
lhe deo mantimentos; e a mesma espada do 
Filistheo Goliath. 

11 Mandou pois o Rei buscar o Sacerdote 
Achimelech, filho d’Achitob, com todos os 
Sacerdotes da casa de seu pai, que estavao 
em Nobe ; e todos vierao onde estava o Rei. 

12 Disse entao Saul a Achimelech : Ouve, 
filho d’Achitob: Respondeo-lhe Achimelech : 
Que quereis, Senhor? 

13 Continuou Saul : Porque vos conju- 
rastes vos contra mim, tu, e o filho d’Isai ? 
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porque Ihe deste piles, e espada? e porque 
consultaste a Deos por eile; por elle que 
nao cessa ate o dia d’lioje de buscar modos 
de me perder ? 

14 E respondendo Achimelech ao Rei, 
disse: E quem ha entre os teus servos, que 
te seja tao leal, como David, genro do Rei, 
que he o executor das tuas ordens, e que 
goza de tanta authoridade na tua casa ? 

15 Por ventura he de hoje, que eu come- 
cei a consultar o Senhor por elle ? Eu estou 
muito longe de pretender nisto fazer alguma 
cousa contra o teu servipo. Pepo-te, 6 Rei, 
que nao supponhas tal cousa de tanto desa- 
bono, nem de mim teu servo, nem de toda 
a casa de meu pai: porque, quanto ao que 
tu agora dizes, o teu servo nao sabe nesse 
particular nem muito, nem pouco. 

16 E o Rei lhe disse : Morreras para ja, 
Achimelech, tu, e toda a casa de teu pai. 

17 E logo disse para os emissarios que o 
rodeavao: Voltai-vos contra os Sacerdotes 
do Senhor, e matai-os: porque elles tem 
intelligence com David; sabiao que elle 
tinha fugido, e nao me avisarao disso. Po- 
rem os criados do Rei nao quizerao estender 
as suas maos contra os Sacerdotes do 
Senhor. 

18 Entao disse o Rei a Doeg: Vai tu, 
Doeg, e lanpa-te sobre esses Sacerdotes. E 
Doeg Idumeo voltando-se contra os Sacer¬ 
dotes, se lanpou sobrelles, e matou aquelle 
dia oitenta e sinco homens, que estavao ves- 
tidos do efod de linho. 

19 Foi depois a Nobe, que era a Cidade 
dos Sacerdotes, e fez passar ao fio da espada 
homens, e mulheres, sem perdoar as crianpas, 
nem ainda as de mama, nem a bois, nem a 
jumentos, nem a ovelhas. 

20 Mas hum filho d’Achimelech, filho 
d’Achitob, que se chamava Abiathar, tendo 
escapado, fugio para onde estava David, 

21 E deo-lhe parte, de como Saul tinha 
feito morrer os Sacerdotes do Senhor. 

22 E David disse a Abiathar: Eu bem 
sabia aquelle dia, que tendo-se achado alii 
Doeg Idomeo, nao havia de deixar de o 
dizer a Saul: Eu sou a causa da morte de 
toda a casa de teu pai. 

23 Fica comigo, e nao temas : Se alguem 
buscar a minha vida, buscara tambem a tua; 
e se eu me salvar, tambem tu ficaras 
salvo. 

CAPITULO XXIII. 
David livra a Ceila. Retira-se ao deserto 

de Zife. Saul o persegue no deserto de 
Muon. 

EPOIS disto vierao dizer a David: 
Eis-ahi estao os Filistheos atacando a 

Ceila, e roubando as eiras. 
2 Consultou pois David o Senhor, di- 

zendo : Marcharei eu contra estes Filistheos, 
e desbaratal-los-hei ? O Senhor lhe res- 
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pondeo : Vai, e desbarataras os Filistheos, e 
salvaras a Ceila. 

3 E os homens que estavao com David 
lhe disserao: Tu ves, que achando-nos nos 
aqui em Judea, nao estamos sem temor: 
Quanto mais, se formos a Ceila atacar os 
esquadroes dos Filistheos ? 

4 Tornou pois David a consultar o Se¬ 
nhor. E o Senhor Ihe respondeo: Vai, 
marcha para Ceila; porque eu te entregarei 
os Filistheos nas tuas maos. 

5 Abalou pois David com a sua gente 
para Ceila, e pelejou contra os Filistheos, e 
fez nelles grande mortandade, e levou-lhes 
as suas cavalgaduras; e salvou David os 
habitantes de Ceila. 

6 Mas quando Abiathar, filho d’Achi¬ 
melech, fugia para David em Ceila, levou 
elle comsigo o efod. 

7 E foi dito a Saul, que David tinha ido 
para Ceila: e disse Saul: Deos mo entregou 
nas maos; esta apanhado o homem, pois 
que entrou numa Cidade, onde ha portas, e 
fechaduras. 

8 Mandou pois Saul marchar todo o 
povo contra Ceila, e sitiar nella a David, e 
aos seus. 

9 David tendo sido avisado, que Saul se 
preparava secretamente para perdel-lo, disse 
para o Sacerdote Abiathar: Toma o efod. 

10 E David disse : Senhor Deos d’lsrael, 
o teu servo ouvio dizer, que Saul se prepara 
para vir a Ceila, para destruir esta Cidade por 
causa de mim: 

11 Entregar-me-hao pois os seus habi¬ 
tantes nas suas maos ? e vira Saul, como o 
teu servo o ouvio dizer ? Senhor Deos d’ls- 
rael, da a conhecer isto ao teu servo. E 
respondeo o Senhor : Ha de vir. 

12 Tornou a dizer David: Dar-se-ha 
caso, que os de Ceila me entreguem com a 
minha gente nas maos de Saul ? E o Senhor 
lhe respondeo : Hao de entregar-te. 

13 Dispoz-se logo David a se retirar dalli 
com a sua gente, que erao perto de seis- 
centos homens; e tendo partido de Ceila, 
marchavao incertos ora para ca, ora para la. 
E deo-se aviso a Saul, que David tinha 
fugido de Ceila, e se tinha posto em salvo: 
pela qual razao deo Saul mostras de que nao 
queria sahir. 

14 David pordm assistia no deserto em 
lugares mui seguros, e ficou no monte do 
deserto de Zif, monte cuberto d’arvoredo. E 
Saul o buscava incessantemente : mas Deos 
lho nao entregou as maos. 

15 E vio David que Saul tinha sahido 
em busca da sua vida. Mas David conti- 
nuava a estar no deserto de Zif, escondido 
numa brenha. 

16 E levantou-se Jonathas, filho de Saul, 
e foi ter com David na brenha, e o confortou 
em Deos, e lhe disse : 

17 Nao temas : porque nao te hade achar 
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a mao de Saul meu pai: e tu reinaras sobre 
Israel, e eu serei o segundo abaixo de ti; e 
meu pai mesmo o sabe muito bem. 

18 Ambos pois fizerao allianca diante do 
Senhor: depois do que ficou David na 
espessura do bosque; e Jonathas tornou 
para sua casa. 

19 Entretanto os de Zif vierao ter com 
Saul a Gabaa, e lhe disserao : Tu nao sabes, 
que David esta escondido entre nos, no 
lugar mais recatado do bosque, no outeiro 
d’Hachila, que he a direita do deserto? 

20 Huma vez pois que tu desejas acbal-lo, 
nao tens mais do que vir; e por nos fica 
entregar-mo-lo nas maos do Rei. 

21 E Saul lhes respondeo: Abenfoados 
sejais vos do Senhor ; porque vos condoestes 
dos meus males. 

22 Ide pois, vos rogo, fazei todas as dili- 
gencias, buscai, e tornai a buscar, vede bem 
onde elle pode estar, ou quem o podera ter 
visto: porque elle bem entende la para si, 
que eu o vigio, e espreito para o atacar. 

23 Examinai, averiguai todos os escondri- 
jos, onde elle se costuma occultar; e depois 
de bem certificados de tudo, vinde-mo dizer, 
para eu ir comvosco : pois ainda que elle se 
tenha escondido nas entranhas da terra, eu o 
irei buscar entre todos os milhares de Juda. 

24 E elles voltarao logo, e forao a Zif 
antes de Saul: mas David, e os seus estavao 
entao no deserto de Maon, na planicie, a 
direita de Jesimon. 

25 Saul pois acompanhado de toda a sua 
gente, foi em busca delle: do que tendo no- 
ticia David, se retirou immediatamente para 
o rochedo, e morava no deserto de Maon: 
e Saul quando o soube, entrou pelo deserto 
de Maon para seguir a David. 

26 Costeava Saul o monte por huma 
parte; e David com os seus o costeava pela 
outra. E desesperava David de poder 
escapar das maos de Saul : porque Saul, e 
os seus tinhao cercado a David, e a sua gente 
em forma de coroa, para os prenderem. 

27 Mas a este tempo chegou hum cor- 
reio, que disse a Saul: Da-te pressa a vir; 
porque os Filistheos fizerao huma irruppao 
no paiz. 

28 Tornou-se pois Saul deixando de per- 
seguir a David, e foi-se encontrar com os Fi¬ 
listheos. E daqui veio a chamar-se aquelle 
lugar, o Rochedo da Separafao. 

CAPITULO XXIV. 
David se retira a cova d’ Engaddi. Entra 

Saul nella so. David lhe corta a ponta 
do vestido. Saul reconhece a innocencia 
de David. 

QAHIO pois David dalli, e habitou em 
Engaddi, nuns lugares mui seguros. 

2 E tendo voltado Saul de perseguir os 
Filistheos, vierao-lhe dizer, que David estava 
no deserto d’Engaddi. 
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3 Tomando Saul pois comsigo tres mil 
liomens escolhidos de todo o Israel, sahio a 
buscar a David, e a sua gente, ainda que 
fosse sobre os rochedos mais escarpados, 
aonde so podem subir as cabras montezas. 

4 E tendo chegado a huns curraes d’ove- 
lhas, que encontrou no caminho, achou la 
huma cova, onde entrou a fazer suas ne- 
cessidades. Entretanto David, e os seus 
estavao escondidos no fundo da mesma 
cova. 

5 Disserao entao a David os seus eria- 
dos: Eis-aqui o dia, do qual o Senhor te 
disse : Eu te entregarei o teu inimigo, para 
fazeres delle o que bem te parecer. Chegou- 
se pois David, e eortou muito de mansinho 
a orla do manto de Saul. 

6 E logo depois deo o seu corapao huma 
pancada em David, por ter cortado a orla do 
manto a Saul, 

7 E disse para a sua gente: Deos me 
guarde de que eu fapa huma tal cousa ao 
que he meu Amo, ao Ungido do Senhor; ou 
que eu estenda a mao contra elle, pois he o 
Christo do Senhor. 

8 E com estas palavras conteve David os 
seus, e impedio que elles se nao lan^assem 
sobre Saul: pelo que Saul, sahindo da 
caverna, continuava o seu caminho. 

9 Levantou-se tambem David depois 
delle; e tendo sahido da caverna gritou-lhe 
por deltas das costas, dizendo : Meu Senhor, 
e meu Rei. Olhou Saul paratras; e David 
lhe fez huma profunda reverencia, abaixando- 
se ate o chao, 

10 E disse a Saul: Porque das tu ou- 
vidos as palavras dos que te dizem : David 
intenta fazer-te mal ? 

11 Eis-ahi viste tu hoje com os teus 
olhos, que o Senhor te entregou nas minhas 
maos na caverna : e eu mesmo five pensa- 
mentos de te matar; mas nao o fiz, porque 
disse comigo mesmo : Nao estenderei a mao 
sobre meu Amo; porque he o Ungido do 
Senhor. 

12 Ora ve, meu pai, e reconhece, se he a 
orla do teu manto esta, que tenho na minha 
mao ; e que cortando a extremidade do teu 
vestido, nao quiz estender a mao contra ti, 
Adverte pois, e olha, que eu nao sou culpa- 
vel d’algum mal, nem d’alguma injustifa, e 
que nao pequei contra ti: ao mesmo tempo 
que tu andas buscando todos os meios de me 
tirar a vida. 

13 0 Senhor seja o Juiz entre mim, e ti: 
e elle me vingue de ti: mas nunca a minha 
mao seja contra a tua pessoa. 

14 Pois como diz o antigo proverbio: 
Dos impios sahira a impiedade: mas nunca 
a minha mao seja contra ti. 

15 A quem persegues tu, 6 Rei d’lsrael? 
a quem persegues? persegues a hum cao 
morto, e a huma pulga. 

16 Seja Juiz o Senhor, e julgue entre 
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mim, e ti: elle veja, e julgue a minha causa, 
e me livre das tuas maos. 

17 Logo que David acabou de dizer a 
Saul estas palavras, lhe disse Saul: He por 
ventura esta a tua voz, 6 meu filho David ? 
E levantou Saul a sua voz, e cborou. 

18 E disse a David: Tu es mais justo 
do que eu : porque tu nao me tens feito 
senao bem ; e eu te nao tenho feito senao 
mal. 

19 E hoje deste tu huma prova decisiva 
do affecto que me tens : pois que tendo-me 
o Senhor entregado nas tuas maos, tu me 
conservaste a vida. 

20 Porque quem ha, que tendo aehado a 
seu inimigo o deixa ir sem lhe fazer mal 
algum ? Mas o Senhor te pague esta bene- 
volencia, que hoje me mostraste. 

21 E agora porque eu sei, que certissi- 
mamente has de reinar, e que has de possuir 
o Reino d’Israel: 

22 Jura-me pelo Senhor, que nao has de 
anniquilar a minha geracao depois de mim, 
nem has de extinguir o meu nome da casa 
de meu pai. 

23 Assim o jurou David a Saul. Voltou 
pois Saul para sua casa : e David com a sua 
gente se retirou a lugares mais seguros. 

CAPITULO XXV. 
Morte de Samuel. David se retira ao deserto 

de Varan. Nabal lhe nega os viveres, que 
elle lhe pedia. Abigail applaca a David. 
Morto Nabal, toma David por mulher a 
Abigail, e a Achinoam: Michol he dada a 
Falti. 

"C'ALLECIDO Samuel, todo o Israel se 
juntou a choral-lo, e elle foi enterrado 

na sua propria casa em Ramatha. Entao se 
retirou David para o deserto de Faran. 

2 Ora no deserto de Maon havia hum 
homem, que tinha as suas possessoes no 
Carmelo, e era muito rico; porque tinha 
tres mil ovelhas, e mil cabras : e succedeo ir 
este fazer a tosquia do seu gado ao Carmelo. 

3 Chamava-se o tal homem Nabal; e sua 
mulher chamava-se Abigail. Era esta huma 
mulher prudentissima, e fermosissima: seu 
marido porem era hum homem duro, pes- 
simo, e cheio de malicia; e vinha da linha- 
gem de Caleb. 

4 David pois, tendo ouvido no deserto, 
que Nabal estava fazendo a tosquia do seu 
rebanho, 

5 Enviou la dez mancebos, a quem disse : 
Ide ao Carmelo a casa de Nabal, e saudai-o 
da minha parte cortezmente. 

6 E dir-lhe-heis : Paz seja a meus irmaos, 
e a ti: paz seja a tua casa; paz a tudo o 
que tens. 

7 Eu ouvi dizer, que os teus pastores, que 
viviao comnosco no deserto, estao na tos¬ 
quia : nos nunc4 os molestamos, nem a elles 
lhes faltou nunca cousa alguma do seu re¬ 

banho, por todo o tempo que estiverao com¬ 
nosco no Carmelo. 

8 Pergunta-o a tua gente, e elles to dirao. 
Agora pois achem teus servos grapa diante 
de teus olhos; pois que viemos em tao boa 
occasiao. Da a teus servos, e a David teu 
filho qualquer cousa que tiveres a mao. 

9 Tendo vindo os criados de David a 
Nabal, disserao-lhe estas mesmas cousas da 
parte de David ; e ficarao calados. 

10 Mas Nabal lhes respondeo : Quem he 
ca David ? e quem he ca o filho d’lsai ? Nao 
se ve hoje outra cousa, senao servos que 
fogem a seus amos. 

11 He boa esta! Pegarei eu logo no meu 
pao, e na minha agua, e na came das rezes, 
que matei para os que tosquiao as minhas 
ovelhas ; e da-las-hei a huns homens, que eu 
nao conheco ? 

12 Tomarao pois os criados de David 
a tomar o seu caminho ; e tendo chegado, 
lhe contarao todas as palavras, que Nabal 
tinha dito. 

13 Entao disse David a sua gente: 
Tome cada hum a sua espada. E cingirao 
todos as suas espadas, e cingio David tam- 
bem a sua : e forao seguindo a David perto 
de quatrocentos homens ; e ficarao duzentos 
com a equipagem. 

14 Entao hum dos criados de Nabal 
disse a Abigail sua mulher: Sabe que David 
enviou do deserto certos messageiros seus, 
para virem cumprimentar a nosso Amo ; e 
elle os repellio muito vilamente. 

15 Estes homens tem-nos sido muito 
uteis, e nunca nos derao pena; e em quan¬ 
to nos vivemos com elles no deserto, nada 
se perdeo : 

16 Elles nos serviao como de muro, as¬ 
sim de noite, como de dia, por todo o tem¬ 
po que nos apascentamos entrelles os nossos 
rebanhos. 

17 Por tanto considera nisto, e v& o que 
deves fazer: porque o mal esta de todo de- 
cretado contra teu marido, e contra a tua 
casa: e elle he hum filho de Belial, de 
maneira que ninguem he ousado a fallar- 
lhe. 

18 Abigail a toda a pressa tomou du¬ 
zentos paes, e dous odres de vinho, e sinco 
carneiros cozidos, e sinco alqueires de fari- 
nha, e cem penduras de passas d’uva, e 
duzentas pastas de figos seccos, e poz tudo 
em sima de jumentos: 

19 E disse aos seus criados : Ide adiante 
de mim ; que eu vos seguirei logo. E nao 
disse nada disto a Nabal seu marido. 

20 Montada pois num jumento, a tempo 
que ella descia pela falda do monte, descia 
tambem David com a sua gente para ella; 
e Abigail se encontrou com elles. 

21 Hia entao David dizendo : Em ver- 
dade que de nada me servio ter eu conser- 
vado no deserto tudo o que era deste ho- 
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mem, sem que se lhe perdesse nunca cousa 
alguma: e elle me tornou mal por bem. 

22 Deos trate com todo o seu rigor os 
inimigos de David, se eu ate a manha dei- 
xar viva cousa que seja delle, ainda a hum 
dos que ourinao a parede. 

23 Mas Abigail tanto que vio David, 
desceo-se logo do jumento; e prostrando-se 
diante de David sobre o seu rosto, lhe fez 
huma profunda reverencia. 

24 Lanf ou-se a seus pes, e disse-lhe : 
Sobre mim caia, meu Senhor, esta iniquida- 
de : pef o-te que permittas a tua escrava fal- 
lar-te, e que nao recuses ouvil-la. 

25 Nao fapa abalo no cora^ao de meu 
Senhor, e de meu Rei a injustifa de Nabal, 
porque he hum insensato ; e o seu mesmo 
nome esta denotando a sua loucura: mas eu 
tua escrava, meu Senhor, nao vi os criados 
que tu enviaste. 

26 Agora pois, meu Senhor, viva o Se¬ 
nhor, e viva a tua alma; pois que o Senhor 
te impedio que nao viesses derramar sangue, 
nem te vingasses pela tua mao : sejao agora 
como Nabal os teus inimigos, e os que bus- 
cao fazer mal a meu Senhor. 

27 Por tanto acceita esta benpao, que a 
tua escrava te trouxe, meu Senhor: e re- 
parte della com os que te seguern, meu Se¬ 
nhor. 

28 Perdoa a tua escrava este peccado: 
porque certissimamente o Senhor estabelece- 
ra em ti huma casa permanente, pois que 
por elle combates, meu Senhor: e nao se 
ache culpa em ti por todos os dias da tua 
vida. 

29 Porque se em algum tempo se levantar 
alguem para te perseguir, e buscar a tua 
alma, sera a alma de meu Senhor guardada 
como no ramalhete dos que vivem no Se¬ 
nhor teu Deos : e a alma de teus inimigos 
sera arrojada como com gyro, e impeto de 
funda. 

30 Quando o Senhor pois te houver feito 
a ti, meu Senhor, os grandes bens, que elle 
predisse de ti, e te tiver estabelecido por 
General sobre Israel ; 

31 Nao tera o corafao de meu Senhor 
este pezar, nem este remorso, de que derra- 
mou o sangue innocente, e se vingou a si 
mesmo: e quando o Senhor tiver feito a 
meu Senhor todos estes bens, lembrar-te-has 
da tua escrava. 

32 E David respondeo a Abigail: Bem- 
dito seja o Senhor Deos d’Israel, que te en- 
viou hoje a meu encontro; bemdita a tua 
palavra; 

33 E bemdita tu, que me tolheste hoje 
de nao derramar sangue, e de me vingar pela 
minha mao. 

34 Porque a nao ser assim, juro pelo Se¬ 
nhor Deos d’Israel, que me impedio que te 
nao fizesse mal; que se tu nao vieras logo 
sahir-me ao encontro, nao ficaria nada com 
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vida ate a manha em casa de Nabal, ainda 
hum dos que ourinao a parede. 

35 Acceitou pois David da sua mao tudo 
o que Abigail lhe tinha trazido, e lhe disse : 
Vai-te em paz para tua casa; bem ves que 
fiz o que me pediste, e que honrei a tua pre- 
senfa. 

36 Voltou Abigail para Nabal; e eis-que 
achou que elle fazia em sua casa hum ban- 
quete, como banquete de Rei, e que o seu 
corafao nadava em alegria; porque tinha 
bebido vinho com excesso; e nao lhe quiz 
fallar em nada ate pela manha. 

37 Ao outro dia muito cedo, quando Na¬ 
bal tinha ja digerido o vinho, contou-lhe sua 
mulher tudo o que se tinha passado ; e seu 
corafao ficou como morto interiormente, e 
immovel como huma pedra. 

38 Passados dez dias, ferio o Senhor a 
Nabal, e este morreo. 

39 E David, tendo ouvido a morte de 
Nabal, disse : Bemdito seja o Senhor, que 
me vingou do avilanado modo, com que 
Nabal se houvera comigo; e preservou a 
seu servo do mal, e fez que a iniquidade de 
Nabal recahisse sobre a sua cabeya. Entre- 
tanto enviou David messageiros a Abigail, 
que lhe fallassem, que elle a queria tomar 
por sua mulher. 

40 Vierao os messageiros de David ter 
com ella ao Carmelo, e lhe disserao : David 
nos enviou a ti, para te significar, que elle 
deseja casar comtigo. 

41 No mesmo ponto se lancou Abigail 
por terra, e disse : Eis-aqui a tua criada, 
que sera huma escrava, que lavara os pes 
aos criados de meu Senhor. 

42 Depois levantando-se de pressa, mon- 
tou Abigail num jumento, e forao com ella 
sinco mo^as ayas suas; e seguio os messa¬ 
geiros de David, o qual se casou com ella. 

43 E David se desposou tambem com 
Achinoam, que era de Jezrael; e foi da 
mesma sorte sua mulher. 

44 Saul porem tinha dado Michol sua 
filha, e mulher de David, a Falti filho de 
Lais, que era de Gallim. 

CAPITULO XXVI. 
Segunda vez se retira David para o deserto 

de Zif. Vem Saul alii buscal-lo. David 
entra de noite na tenda de Saul, e lhe leva 
a sua langa, e o seu copo. t Saul reconhece 
a innocencia de David. 

NTRETANTO vierao ter os de Zif com 
Saul a Gabaa, e lhe disserao: Sabe que 

David esta escondido no outeiro d’Hachila, 
que he defronte do deserto. 

2 Levantou-se em continenti Saul, e to- 
mou comsigo tres mil homens escolhidos de 
todo o Israel, e foi em busca de David ao 
deserto de Zif. 

3 E acampou-se no outeiro d’Hachila, 
que he defronte do deserto sobre o caminho: 



e David morava neste deserto. 
que Saul o tinhavindo buscar pelo deserto, 

4 Enviou huns espias, pelos quaes 
soube, que Saul certissimamente era che- 
gado alii. 

5 Partio pois David caladamente, e foi 
ao lugar, aonde estava Saul: e tendo re- 
conhecido o lugar onde dormia Saul, e Ab¬ 
ner, filho de Ner, General das suas tropas, 
e que Saul dormia na sua tenda, e ao redor 
delle toda a mais gente, 

6 Disse para Achimelech Hetheo, e para 
Abisai, filho de Sarvia, irmao de Joab: 
Quem quer vir comigo ao campo de Saul ? 
Respondeo-lhe Abisai: Eu irei comtigo. 

7 Vierao pois David, e Abisai de noite 
metter-se entre aquella gente, e acharao a 
Saul deitado, e dormindo na sua tenda, e a 
sua lanpa pregada na terra a sua cabeceira; 
e Abner com toda a sua gente dormindo 
ao redor delle. 

8 Entao disse Abisai a David : Deos te 
entregou hoje nas maos o teu inimigo : ago¬ 
ra pois o atravessarei eu com a minha lanpa 
ate o chao d’hum so golpe; e nao sera ne- 
cessario segundo. 

9 Mas David respondeo a Abisai: Nao 
o mates : porque quem estendera a mao 
contra o Ungido do Senhor, e sera inno- 
cente ? 

10 E accrescentou David : Viva o Se¬ 
nhor, que menos que o Senhor o nao mate, 
ou chegue o dia da sua morte, ou estando 
em batalha perepa; 

11 Nao permitta o Senhor, que eu esten- 
da a mao contra o Ungido do Senhor: toma 
pois somente a lanpa, que esta a sua cabe¬ 
ceira, e o copo da agua, e vamo-nos. 

12 Tomou pois David a lanpa, e o copo 
da agua, que estava a cabeceira de Saul, e 
forao-se. E nao houve ninguem que os 
visse, nem que soubesse o que se passava, 
nem que acordasse : mas todos dormiao, 
porque o Senhor os tinha sepultado num 
profund o somno. 

13 E quando David passou a parte 
contraria, parando ao longe no alto do 
monte, e havendo entrelles grande intervallo 
de distancia, 

14 Deo vozes David a gente, e a Abner, 
filho de Ner, dizendo : Pois que, Abner, 
nao me respondents? E respondendo Ab¬ 
ner, disse : Quem es tu, que assim gritas, e 
perturbas o Rei? 

15 E disse David a Abner : Nao es tu 
esse valente homem ? e que outro ha em 
Israel tal como tu ? Como pois nao guar- 
daste tu o Rei teu Senhor ? porque ahi veio 
hum do povo para matar o Rei teu Se¬ 
nhor. 

16 Nao he bom isto que fizeste : viva o 
Senhor, que vos mereceis a morte, vos-ou- 
tros que tao mal guardastes a vosso Amo, 
ao Ungido do Senhor. Vede pois agora, 

onde esta a lanpa do Rei, e o copo que es-- 
tava a sua cabeceira. 

17 Conheeeo Saul a voz de David, e 
disse : Nao he esta a tua voz, meu filho 
David? E David lhe respondeo: Minha 
voz he, meu Rei, e Senhor. 

18 E ajuntou : Porque persegues tu, meu 
Senhor, o teu servo? que fiz eu, ou que 
maldade se acha na minha mao ? 

19 Ouve pois agora, te rogo, meu Rei, 
e Senhor, as palavras de teu servo : Se he 
o Senhor quem te incila contra mim, receba 
elle o cheiro do sacrificio: mas se sao os 
filhos dos homens, sao elles malditos diante 
do Senhor ; porque me arrojarao hoje, para 
que eu nao habite na heranpa do Senhor, 
dizendo-me: Vai, serve a deoses estran- 
geiros. 

20 Agora pois nao seja o meu sangue 
derramado na terra diante do Senhor : por¬ 
que sahio o Rei d’Israel em busca d’huma 
pulga, assim como se persegue huma perdiz 
nos montes. 

21 E Saul disse: Pequei, vein, meu filho 
David : nao te tornarei a fazer mal daqui 
em diante, pois que a minha vida foi hoje 
preciosa diante dos teus olhos: porque hem 
se ve, que tenho obrado nesciamente, e que 
ignorei muitas cousas. 

22 E David disse : Eis-aqui a lanpa do 
Rei: venha ca hum de seus criados, e leve-a. 

23 No mais, o Senhor retribuira a cada 
hum conforme a sua justipa, e a sua fideli- 
dade: porque o Senhor te entregou hoje na 
minha mao, e eu nao a quiz estender contra 
o Ungido do Senhor. 

24 Assim como pois foi a tua alma hoje 
preciosa diante de meus olhos : assim a mi¬ 
nha alma seja preciosa diante dos olhos do 
Senhor, e elle me livre de toda a tribulapao. 

25 E Saul disse a David : Bemdito sejas, 
meu filho David: certamente seras bem 
succedido nas tuas empresas, e o teu poder 
sera grande. Com isto se foi David ao seu 
caminho, e Saul voltou para sua casa. 

CAPITULO XXVII. 
David se retira outra vez pur a casa d'Achis 

Rei de Geth. Este Principe lhe da Si- 
celeg. David faz varias correrias contra 
os initnigos d’Israel. 

EPOIS disto, disse David la comsigo 
mesmo : Eu mais dia menos dia virei 

a cahir nas maos de Saul. Nao he logo 
melhor que eu fuja, e que me salve no paiz 
dos Filistheos, para que Saul perca de todo 
as esperancas, e cesse de me buscar por to- 
das as terras d’Israel ? Fugirei logo das 
suas maos. 

2 Assim partio David, e se foi com os 
seus seiscentos homens para Achis, filho de 
Maoch, Rei de Geth. 

3 E habitou David com Achis em Geth, 
elle, e os seus; cada hum com as suas 
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E vendo 
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faniilias, e David com as suas duas mulheres 
Achinoam de Jezrael, e Abigail, que 
sido mulher de Nabal do Carmelo. 

4 Foi logo avisado Saul, que David se 
tinha retirado a Geth; e elle nao cuidou 
mais em o buscar. 

5 Ora David disse a Achis : Se eu achei 
grapa diante dos teus olhos, da-me lugar em 
huma Cidade deste paiz, onde eu possa ha- 
bitar: pois a que fim ha de o teu servo as- 
sistir comtigo na Cidade Real? 

6 Achis pois lhe deo naquelle dia a Si- 
celeg: e deste modo he que Siceleg veio 
aos Reis de Juda, que a possuem ate o dia 
d’hoje. 

7 E o tempo que David morou nas ter¬ 
ras dos Filistheos, foi o de quatro mezes. 

8 E David sahia com a sua gente, e fa- 
ziao suas presas sobre Gessuri, e Gerzi, e 
sobre os Amalecitas : porque estas Aldeas 
erao antigamente habitadas naquella ter¬ 
ra, des do caminho de Sur ate a terra do 
Egypto. 

9 E David matava tudo quanto encon- 
trava no paiz, sem deixar com vida nem ho¬ 
rn em, nem mulher. E depois de lhes haver 
tirado os bois, as ovelhas, os jumentos, os 
camelos, e os vestidos, voltava, e vinha para 
Achis. 

10 E quando Achis lhe perguntava 
Para que parte fizeste tu lioje a correria ? 
Respondia-lhe David : Para o Meiodia de 
Juda, para o Meiodia de Jerameel, e para o 
Meiodia de Ceni. 

11 Nao deixava David com vida nem 
homem, nem mulher; e nao trazia nenhum 
a Geth : nao succeda, dizia elle, que fallem 
contra nos. Assim he que David se porta- 
va; e isto he o que elle costumava fazer 
por todo o tempo que habitou entre os 
Filistheos. 

12 Achis pois se fiava inteiramente de 
David ; porque dizia la comsigo : Elle tern 
feito grandes males a Israel seu povo; por 
isso estara sempre a meu servipo. 

CAPITULO XXVIII. 
Ultima guerra dos Filistheos contra Saul. 

He David ohrigado a acompanhar nella a 
Achis, Rei de Geth. Saul consulta huma 
Pythonissa, que evoca a Samuel. 

"]^[~ESTE tempo ajuntarao os Filistheos 
as suas tropas, e se prepararao para 

combater contra Israel. Entao disse Achis 
a David: Tem por certissimo que tu has 
de vir comigo a campanha, tu, e a tua 
gente. 

2 E David lhe respondeo: Tu veras 
agora o que fara o teu servo. E eu, disse 
Achis a David, confiarei sempre de ti a 
guarda da minha pessoa. 

3 Ora Samuel era fallecido, e todo o Is¬ 
rael o tinha chorado, e elle tinha sido en- 
terrado na Cidade de Ramatha sua patria : 
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e Saul tinha lancado fora do seu Reino os 
magicos, e adivinhos. 

4 Tendo-se pois ajuntado os Filistheos, 
vierao acampar-se a Sunam: e Saul tam- 
bem ajuntou todas as tropas d’lsrael, e 
veio a Gelboe. 

5 E como Saul visse o exercito dos Filis¬ 
theos, ficou o seu corapao passado de 
medo, e sobremaneira timido. 

6 Consultou ao Senhor; mas o Senhor 
lhe nao respondeo nem por sonhos, nem 
por Sacerdotes, nem por Profetas. 

7 Entao disse elle para os seus servos : 
Buscai-me huma mulher, que tenha o espi- 
rito de Python, para eu ir ter com ella, e a 
consultar. E os seus servos lhe disserao : 
Em Endor ha huma mulher, que tem o 
espirito de Python. 

8 Com isto mudou Saul seus habitos, e 
tomou outros vestidos, e partio para la, 
acompanhado de dous homens somente ; e 
entrou de noite em casa da mulher, e disse- 
lhe: Consulta acerca de mim o espirito de 
Python, e faze-me apparecer quern eu te 
disser. 

9 E a mulher lhe respondeo : Tu bem 
sabes tudo o que fez Saul, e como elle exter- 
minou da terra os magicos, e os adivinhos. 
Porque me armas tu logo hum lapo para 
me tirarem a vida? 

10 E Saul lhe jurou pelo Senhor, e lhe 
disse: Viva o Senhor, que disto nao te 
vira mal algum, 

HE disse-lhe a mulher: Quern queres 
tu que te apparepa ? Disse Saul: Faze-me 
apparecer a Samuel. 

12 E a mulher, tendo visto apparecer a 
Samuel, deo hum grande grito, e disse a 
Saul: Porque me enganaste tu ? pois tu es 
Saul. 

13 E o Rei lhe disse: Nao temas: que 
he o que tu viste ? Vi, lhe respondeo ella, 
deoses que sobiao da terra. 

14 E disse-lhe Saul : Como he a sua 
figura? Subio, respondeo a mulher, hum 
homem anciao coberto com huma capa, E 
entendeo Saul, que o tal homem era Sa¬ 
muel ; e fez-ihe huma profunda reverencia, 
prostrando-se por terra. 

15 Entao disse Samuel a Saul: Porque 
me inquietaste fazendo-me vir ca ? E Saul 
lhe respondeo : Eu acho-me no ultimo 
aperto: os Filistheos me fazem guerra, e 
Deos se retirou de mim, e nao me quiz 
ouvir nem por Profetas, nem por sonhos: 
esta he a razao por que te chamei, para que 
me declarasses o que devo fazer. 

16 E Samuel lhe disse : Porque te dirijes 
tu a mim, quando o Senhor te ha desam- 
parado, e se passou para o teu rival? 

17 Porque o Senhor te tratara, como eu 
to disse da sua parte : elle rasgara o teu 
Reino, e o tirara da tua mao, para o dar a 
David teu proximo ; 
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18 Visto que tu nao obedeceste a Lei do 
Senhor, nem executaste o decreto da sua ira 
contra os Amalecitas: porisso te envia hoje 
isso que padeces. 

19 E ate o mesmo Israel entregara elle 
comtigo nas maos dos Filistheos: e tu, e 
teus filhos sereis a manha comigo : e o Se¬ 
nhor entregara tambem nas maos dos Filis¬ 
theos o campo d’Israel. 

20 Immediatamente cahio Saul, e ficou 
estendido por terra: porque as palavras de 
Samuel o tinhao espantado; e faltarao-lhe 
as formas, porque nao tinha comido nada 
todo aquelle dia. 

21 Estando Saul assim turbado, veio 
aquella mulher a elle, e lhe disse : Ora bem 
ves que a tua escrava te obedeceo; e que 
eu expuz a minha vida por ti, e ouvi as 
palavras que me disseste. 

22 Ouve pois tambem a tua escrava, e 
por-te-hei diante hum bocado de pao, para 
que tendo-o comido, recobres as tuas forpas, 
e possas fazer jornada. 

23 Elle o recusou, e disse : Nao comerei. 
Porem os seus servos, e aquella mulher o 
constrangerao a isso ; e tendo em fim cedido 
a seus rogos, se levantou do chao, e se 
assentou num leito. 

24 Ora a mulher tinha em sua casa hum 
gordo novilho, que logo foi matar: e to- 
mando farinha a amassou, e cozeo liuns 
paes asrhos; 

25 E poz tudo diante a Saul, e aos seus 
servos : E tan to que comcrao, se levantarao, 
e caminharao toda aquella noite. 

CAPITULO XXIX. 
Os Principes dos Filistheos obrigdo Achis a 

remetter David a Sice/eg. 

NTRETANTO todos os esquadrfies dos 
Filistheos se ajuntarao em Afec : e Is¬ 

rael da sua parte veio acampar-se a fonte 
que havia em Jezrael. 

2 Os Principes dos Filistheos marchavao 
na frente das suas companhias, e dos seus 
regimentos: e David acompanhado da sua 
gente, hiao na retaguarda com Achis. 

3 Entao disserao os Principes dos Filis¬ 
theos a Achis : A que fim vem aqui esses 
Hebreos ? E Achis lhes respondeo : Pois 
vos nao conheceis a David, que servio a 
Saul Rei d’Israel ? Elle ha muitos dias, ou 
annos, que anda comigo ; e eu nunca achei 
nelle cousa que me desagradasse, des do 
dia que elle se refugiou para o pe de mim 
ate hoje. 

4 Mas os Principes dos Filistheos se ira- 
rao contra elle, e lhe disserao : Va-se embora 
esse homem, e deixe-se estar no lugar em 
que tu o pozeste, e nao se ache comnosco 
na batalha, nao succeda voltar-se contra nos 
no meio do combate: pois com que outra 
cousa podera elle aplacar a seu amo, senao 
com as nossas cabepas? 

5 Acaso nao he este aquelle David, em 
cujo louvor cantavao as danpantes : Saul 
matou os seus mil, e David os seus dez mil ? 

6 Chamou pois Achis a David, e lhe 
disse : Viva o Senhor, que tu es justo, e 
homem de bem diante dos meus olhos; e 
que sahiste, e entraste no meu exercito, sem 
que eu achasse nunca em ti cousa que me 
desgostasse, des do dia que vieste para o pe 
de mim ate hoje: mas tu nao agradas aos 
Principes. 

7 Retira-te pois, e vai-te em paz, por nao 
dares nos olhos aos Principes dos Filistheos. 

8 E disse David a Achis : Pois que fiz 
eu? e que achaste tu no teu servo, des do 
tempo que eu te appareci ate este dia, para 
me nao deixares ir comtigo a pelejar contra 
os inimigos do Rei meu Senhor? 

9 Mas Achis respondeo a David, e lhe 
disse : Eu bem sei que es bom nos meus 
olhos, como hum Anjo de Deos. Mas os 
Principes dos Filistheos disserao : Elle nao 
ha de ir comnosco a batalha. 

10 Assim poe-te prompto a manha pela 
manha, tu com os servos de teu Amo, que 
vierao comtigo; e levantando-vos de noite, 
parti logo que comepar a raiar a luz. 

11 Levantou-se pois David com a sua 
gente antes de amanhecer, para partirem, e 
voltarem ao raiar da luz para a terra dos 
Filistheos. E os Filistheos marcharao para 
Jezrael. 

CAPITULO XXX. 
David na sua volta acha a Siceleg saqueada 

pelos Amalecitas. File os persegue, corta 
tiel/es, c se faz senhor da prcsa, que he 
repartida pelas suas tropas, e pelos anciaos 
de Juda. 

A O terceiro dia, tendo chegado David 
com os seus a Siceleg, achou que os 

Amalecitas pela banda do Meiodia tinhao 
feito huma irruppao em Siceleg, e a tinhao 
tornado, e queimado. 

2 E tinhao levado dalli cativas as mu- 
lheres, e a tudo o que acharao, des do mais 
pequeno ate o maior: e nao tinhao morto 
a ninguem, mas tinhao levado tudo comsigo, 
e voltavao pelo seu caminho. 

3 Como pois chegassem David, e a sua 
gente a Siceleg, e achassem a Cidade quei- 
mada, e suas mulheres, filhos, e filhas leva- 
dos cativos; 

4 Levantarao as suas vozes David, e a 
gente que se achava com elle, e chorarao 
ate se lhes esgotarem as lagrimas. 

5 Porque tambem tinhao ido cativas as 
duas mulheres de David, Achinoam de 
Jezrael, e Abigail, viuva de Nabal do Car- 
melo. 

6 Foi extremo o desgosto que daqui 
tomou David: porque o povo o queria 
apedrejar, pela amargura em que todos es- 
lavao, vendo que tinhao perdido seus filhos, 
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e suas filhas : mas elle poz a sua fortaleza, 
e confianf a no Senlior seu Deos. 

7 E disse David para o Sacerdote Abia- 
thar, filho d’Achimelech: Chega-me ca o 
efod. E Abiathar chegou o efod a Da¬ 
vid. 

8 E David consultou ao Senhor por es- 
tas palavras : Perseguirei eu a. estes ladroesi- 
nhos ? e apanhal-los-hei eu, ou nao ? E o 
Senhor lhe respondeo : Persegue-os: porque 
indubitavelmente os apanharas, e tirar-lhes- 
has das maos tudo o que elles levarao. 

9 Partio pois David com os seiscentos 
homens que o acompanhavao, e vierao a 
torrente de Besor, onde alguns delies fizerao 
alto, por se acharem cansados. 

10 E David perseguio os Amalecitas 
com quatrocentos homens; porque os du- 
zentos de cansados nao puderao passar a 
torrente de Besor. 

11 E acharao no campo a hum Egypcio, 
e trazido a David, lhe derao a comer pao, e 
a beber agua, 

12 Com parte d’huma pasta de figos sec- 
cos, e duas penduras de passas d’uva. E 
lanto que comeo, tomou alento, e recobrou 
as formas: porque havia tres dias, e tres 
noites que nao tinha comido pao, nem 
bebido agua. 

13 Entao lhe perguntou David : De 
quem es tu ? donde vens ? e para onde vas ? 
E elle lhe respondeo: Eu sou hum mofo 
Egypcio, que sirvo a hum Amalecita: mas 
meu senhor me deixou, porque cahi doente 
ha tres dias. 

14 Porque nos fizemos huma irrupfao 
para a banda meridional de Cerethi, para 
a banda de Juda, e para o Meiodia de Ca¬ 
leb, e puzemos fogo a Siceleg. 

15 E disse-lhe David : Poderas tu guiar- 
me ate onde esta essa quadrilha? E o Egy¬ 
pcio lhe respondeo: Jura-me tu por Deos, 
que me nao has de matar, e que me nao 
has de entregar nas maos de meu senhor, e 
eu te guiarei ate onde elles estao. E David 
lho jurou. 

16 Tendo-o pois conduzido o Egypcio, 
eis-que derao com os Amalecitas, que es- 
tavao recostados em terra por todo o cam¬ 
po, comendo, e bendo, e como celebrando 
hum dia de Festa por toda a presa, e esbu- 
Iho, que tinhao tornado das terras dos Filis- 
theos, e de Juda. 

17 E David os carregou, e fez matanpa 
nelles des de aquella tarde ate a do outro 
dia, e nao lhe escapou algum, senao forao 
quatrocentos mancebos, que montarao nos 
seus camelos, e assim fugirao. 

18 Recobrou David pois tudo o que os 
Amalecitas tinhao tornado, e livrou as suas 
duas mulheres. 

19 Nao se achou que faltasse cousa al- 
guma nem pequena, nem grande, assim de 
filhos, como de filhas, e de todo o despojo : 
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e geralmente recobrou David tudo o que 
elles tinhao apanhado. 

20 Recobrou todos os rebanhos, e mana- 
das, e os fez caminhar adiante de si. So- 
bre o que diziao os seus : Esta he a presa 
de David. 

21 Depois veio David ajuntar-se com os 
duzentos homens, que de cansados tinhao 
parado, e nao o poderao seguir, e aos quaes 
elle tinha dado ordem que ficassem sobre a 
torrente de Besor. Elles o vierao receber, 
e aos que o acompanhavao. E David che- 
gando-se a elles, os saudou em paz. 

22 Mas alguns malvados, e perversos 
d’entre aquelles, que tinhao ido com David, 
se puzerao a dizer : Como esta gente nao 
veio comnosco, nao lhe havemos de dar 
nada da presa, que nos tomamos: contente- 
se cada hum de se lhe tornarem a dar sua 
mulher, e seus filhos, e vao-se logo que 
lhos houverem entregado. 

23 Mas David lhes disse : Nao he assim, 
meus irmaos, que vos deveis dispor do 
que o Senhor nos metteo nas maos; pois 
que elle he quem nos conservou, e quem 
nos entregou esses ladroesinhos, que se 
Ianf arao sobre nos : 

24 Ninguem dara ouvidos a esta propo- 
si^ao que vos fazeis: porque tanto o que 
pelejou, como o que ficou guardando a 
bagagem, terao igual parte na presa, e ella 
se dividira igualmente. 

25 E isto he o que se ficou praticando 
des daquelle dia; e daqui se formou para o 
diante huma Regra certa em Israel, e como 
huma Lei que dura ate hoje. 

26 Chegado que foi David a Siceleg, 
mandou seus dons da presa aos Anciaos de 
Juda, seus proximos, ordenando que lhes 
dissessem : Acceitai esta benf ao dos des- 
pojos dos inimigcs do Senhor : 

27 O mesmo fez aos que viviao em Bet¬ 
hel ; aos de Ramoth para o Meiodia; aos 
de Jether; 

28 Aos d’Aroer, de Seffamoth, d’Es- 
thamo, 

29 E de Rachal; aos das Cidades de 
Jerameel, e aos das Cidades de Ceni; 

30 Aos d’Arama; aos do lago d’Asan; 
aos d’Athach ; 

31 Aos d’Hebron ; e a todos os outros 
que viviao nos lugares, onde David mesmo 
tinha morado com os seus. 

CAPITULO XXXI: 
Batulha dos Filistheos contra Saul. Morte 

de Saul, e de seus filhos. 

NTRETANTO se deo a batalha entre 
os Filistheos, e os lsraelitas: e os Is- 

raelitas forao postos em fugida a vista dos 
Filistheos, e morrerao muitos delies no 
monte de Gelboe. 

2 E os Filistheos inveslirao com Saul, e 
com seus filhos, e matarao os filhos de Saul, 
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que erao Jonathas, Abinadab, e Melchisua. 
3 E todo o peso do combate cahio sobre 

Saul: e alcan^arao-no os frecheiros, e feri- 
rao-no mui gravemente. 

4 Entao disse Saul para o seu escudeiro: 
Desembainha a tua espada, e atravessa-me 
com ella : nao succeda que venhao estes in- 
circumcidados, e me tirem a vida, fazendo 
escameo de mini. Mas o seu escudeiro o 
nao quiz fazer; porque se apoderou delle 
hum excessivo terror. Tomou entao Saul a 
sua espada, e deixou-se cahir sobre ella. 

5 O que visto pelo seu escudeiro, e que 
Saul era morto, lanfou-se tambem sobre a 
sua espada, e morreo ao pe delle. 

6 Assim naquelle dia morreo Saul, e 
com elle tres filhos seus, e o seu escudeiro, 
e todos os que se achavao junto a sua 
pessoa. 

7 Ora os Israelitas, que estavao da banda 
d’alem do valle, e do Jordao, como virao a 
derrota do exercito d’Israel, e a morte de 
Saul, e seus filhos, deixarao as suas Cida- 
des, e fugirao : e os Filistheos forao para 
ellas, e la se estabelecerao. 

8 Ao outro dia vierao os Filistheos despo- 
jar os que tinhao sido mortos, e acharao a 
Saul com seus tres filhos estirados no monte 
de Gelboe. 
^ 9 £ cortarao a cabeca a Saul, e lhe tira- 

rao as armas; e enviarao por tod a a terra 
dos Filistheos quern espalhasse esta nova, 
e a publicasse no Templo dos seus idolos, 
e entre os povos. 

10 E pozerao as armas de Saul no Tem¬ 
plo d’Astaroth, e pendurarao o seu corpo 
no muro de Bethsan. 

11 Mas os habitantes de Jabes de Ga- 
laad, logo que ouvirao como os Filistheos 
tinhao tratado a Saul, 

12 Sahirao todos os mais valentes, e 
marcharao toda a noite; e depois que tira- 
rao o cadaver de Saul, e os de seus filhos, 
que estavao no muro de Bethsan, voltarao 
para Jabes de Galaad, e alii os queima- 
rao. 

13 E tomarao os seus ossos, e sepultarao- 
nos no bosque de Jabes, e jejuarao sete 
dias. 

REIS, LIVRO SEGUNDO; 
CIIAMADO EM I1EBRAICO 

SEGUNDO LIVRO DE SAMUEL. 

-+- 

CAPITULO I. 
Tern David noticia da fugida d'Israel, e da 

morte de Saul, e de Jonathas. Manda 
matar ao que se gloriava de ter morto a 
Saul. Pranto de David pela morte dos 
dous. 

OUCCEDEO depois da morte de Saul, 
^que David, tendo voltado da desfeita dos 
Amalecitas, esteve dous dias em Siceleg. 

2 E ao terceiro dia appareceo hum ho- 
mem, que vinha do campo de Saul, com o 
vestido rasgado, e a cabeca coberta de po : 
e tanto que chegou a David, prostrou-se 
com o rosto em terra, e o adorou. 

3 E David lhe disse : Donde vens tu? 
Eu me salvei, respondeo elle, do exercito 
d’Israel. 

4 Proseguio'David: Como foi laisso? 
dize-mo. E elle respondeo : O povo fugio 
da batalha, e muitos do povo cahirao mor¬ 
tos, e ate Saul, e seu filho Jonathas la 
perecerao. 

5 E disse David ao mo90 que lhe trazia 
esta nova: Como sabes tu, que Saul, e 
Jonathas seu filho morrerao? 

6 E o mopo lhe respondeo : Por acaso 
vim ter ao monte de Gelboe, e achei a Saul, 
que se firmava sobre a sua lanca: e como 
se vinhao chegando algumas carropas, e 
cavalleiros, 

7 Elle que olhou para tras me vio, e me 
chamou. E eu lhe respondi: Aqui me tens. 

8 E elle me perguntou quern eu era; e 
eu lhe disse, que era hum Amalecita. 

9 Entao me disse elle: Chega-te a mim, 
e mata me: porque estou muito angustiado, 
e toda a minha alma esta ainda em mim. 

10 Eu pois me cheguei a elle, e o matei: 
porque via que elle nao podia viver depois 
de tal estrago: e tomei o diadema que tinha 
na cabeca, e o bracelete do braco, e tudo 
te trouxe a ti, meu Senhor. 

11 Entao David apanhando os seus ves- 
tidos os rasgou ; e todos os que estavao com 
elle fizerao o inesmo : 
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12 E se levantarao, e chorarao, e jejua- 
rao ate a tai'de por Saul, e por Jonathas 
seu filho, e pelo povo do Senhor, e Casa 
d’Israel, de que tantos tinhao perecido a 
espada. 

13 E David disse ao mopo, que lhe trou- 
xera a noticia: Donde es tu ? O qual lhe 
respondeo: Eu sou filho d’hum homem 
estrangeiro d’Amalec. 

14 E David lhe disse: Como nao le- 
meste tu estender a mao para matares ao 
Ungido do Senhor? 

15 E chamando hum dos seus criados, 
lhe disse : Lanpa-te a esse homem, e mata-o. 
E immediatamente o ferio o criado, e elle 
morreo, 

16 Em quanto David dizia: O teu san- 
gue caia sobre a tua cabepa; porque a tua 
propria boca fallou contra ti, dizendo : Eu 
sou o que matei o Ungido do Senhor. 

17 Entao fez David este Cantico funebre 
sobre Saul, e sobre Jonathas seu filho : 

18 E ordenou que ensinassem aos filhos 
de Juda o arco, conforme esta eserito no 
Livro dos Justos. E disse: Considera, 
Israel, quern sao os que forao cobertos de 
feridas, e mortos sobre os teus Altos. 

19 Nos teus montes forao mortos os 
nobres d’Israel: como cahirao homens tao 
valerosos ? 

20 Nao deis esta noticia em Geth; nao 
a publiqueis nas prapas d’Ascalon; nao 
succeda alegrarem-se disto as filhas dos Fi- 
listheos; nao succeda triumfarem com isso 
as filhas dos incircumcidados. 

21 Montes de Gelboe, nunca ja mais 
caia sobre vos orvalho, nem chuva: nao 
haja nos vossos campos de que offerecer 
primicias : porque la foi lancado por terra o 
escudo dos fortes, o escudo de Saul, como 
se elle nao tivesse sido ungido com oleo. 

22 A seta de Jonathas nunca voltou para 
tras sem sangue de mortos, sem gordura de 
fortes: nem a espada de Saul se retirou ja 
mais em vao. 

23 Saul, e Jonathas tao amaveis, e ma- 
gestosos na sua vida, tambem na morte se 
nao separarao: mais ligeiros do que as 
aguias, mais valentes do que os leoes. 

24 Filhas d’Israel, chorai sobre Saul, que 
vos vestia d’escarlate entre as delicias, e que 
vos dava os ornamentos d’ouro, com que 
vos enfeitasseis. 

25 Como cahirao os fortes no combate ? 
Como foi morto Jonathas nos teus mon¬ 
tes ? 

26 A tua morte me traspassa de dor, meu 
Irmao Jonathas, o mais gentil dos Prin- 
cipes, mais amavel do que as mais amaveis 
das mulheres. Eu te amava com a mesma 
ternura, com que huma mai ama a seu unico 
filho. 

27 Como cahirao os robustos, e perecerao 
as armas guerreiras? 

256 

II. Cap. II. 

CAPITULO II. 
He David ungido em Rei de Juda. Isboseth 

filho de Saul he feito Rei d' Israel. Ba- 
talha entre o exercito de David, e o de 
Isboseth. David fica victorioso. 

EPOIS disto, consultOu David o Se¬ 
nhor, e lhe disse : Irei eu para alguma 

das Cidades de Juda? E o Senhor lhe 
disse : Vai. Perguntou mais David : Para 
qual ? E o Senhor lhe respondeo : Para 
Hebron. 

2 Foi David pois para la com as suas 
duas mulheres, Achinoam de Jezrael, e 
Abigail viuva de Nabal do Carmelo : 

3 Levou tambem comsigo a gente, que 
estava com elle, cada hum com a sua fami- 
lia; e ficarao morando nas Villas do terri- 
torio d’Hebron. 

4 Entao vierao os da Tribu de Juda a 
Hebron, e ungirao alii a David, para reinar 
sobre a casa de Juda. Ao mesmo tempo 
derao noticia a David, que os de Jabes de 
Galaad tinhao dado sepultura a Saul. 

5 Mandou-lhes David pois dizer: Bem- 
ditos sejais vos do Senhor, por esta humani- 
dade que usastes com Saul vosso Senhor, 
sepultando-o. 

6 Agora por tanto vos dara o Senhor a 
paga, segundo a sua misericordia, e a sua 
verdade : e eu tambem vos galardoarei esta 
acpao que fizestes. 

7 Nao vos deixeis abater, e sede homens 
de valor: porque ainda que Saul vosso Rei 
he morto, comtudo a casa de Juda me ungio 
por seu Rei. 

8 Por outra parte Abner, filho de Ner, 
General do exercito de Saul, pegou em Is¬ 
boseth, filho de Saul; e tendo-o feito levar 
por todo o eampo, 

9 O constituio Rei sobre Galaad, sobre 
Gessuri, sobre Jezrael, sobre Effraim, sobre 
Benjamim, e sobre todo o Israel. 

10 Tinha Isboseth, filho de Saul, qua- 
renta annos, quando comepou a reinar em 
Israel; e reinou dous annos, e so a casa de 
Juda seguia a David. 

11 E o numero dos dias que David per- 
maneceo em Hebron, reinando sobre a casa 
de Juda, foi o de sete annos, e seis mezes. 

12 Entao Abner, filho de Ner, sahio do 
sen campo, e veio a Gabaon com a gente 
d’Isboseth, filho de Saul. 

13 Marchou contra elle Joab, filho de 
Sarvia, com as tropas de David : e encon- 
trarao-se ambos os exercitos perto da Piscina 
de Gabaon. E tendo-se aproximado de 
parte a parte, fizerao alto hum a vista do 
outro: hum da banda de ca da Piscina, 
outro da banda de la. 

14 Disse entao Abner a Joab: Saiao 
alguns dos mopos, e escaramucem diante de 
nos. E Joab lhe respondeo : Pois saiao. 

15 No mesmo ponto se presentarao da 
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parte d’lsboseth, filho de Saul, doze homens 
de Benjamim, e outros doze da gente de 
David. 

16 E cada hum delies tomando pela ca- 
beca ao seu contrario, lhe affincou a espada 
pelo costado, e morrerao todos a hum mes- 
mo tempo : e ficou-se aquelle lugar cha- 
mando, o Campo dos Valentes de Ga- 
baon. 

17 Seguio-se logo huma crua peleja; e 
Abner foi destro^ado com os d’Israel pelas 
tropas de David. 

18 Achavao-se no combate tres filhos de 
Sarvia, que erao Joab, Abisai, e Asael: 
dos quaes Asael era era extremo agil, e 
ligeiro em correr, como as cabras montezas, 
que habitao nas selvas. 

19 Comecou pois Asael a correr atras 
d’Abner, sem declinar nunca nem para a 
direita, nem para a esquerda. 

20 E Abner olhando para tras, disse para 
elle : Tu nao es Asael? E este lhe respon- 
deo: Sou, sim. 

21 Disse-lhe Abner : Corre ou para a 
direita, ou para a esquerda, e apanha algum 
desses rnopos, e toma os seus despojos. Mas 
Asael nao quiz cessar de o perseguir. 

22 Tornou-lhe a dizer Abner : Retira-te, 
nao venhas atras de mim, nao me veja eu 
obrigado a te atravessar, e depois nao possa 
eu mais apparecer diante de teu irmao 
Joab. 

23 Mas Asael nao fazendo caso, nao quiz 
desviar-se: pelo que Abner com a parte 
opposta da lanpa o ferio na virilha, e o atra- 
vessou de parte a parte, e morreo alii mes- 
rao: e todos os que passavao por aquelle 
lugar, onde Asael cahira morto, paravao. 

24 Em quanto Joab porem, e Abisai 
seguiao a Abner, que hia fugindo, poz-se o 
Sol: e elles chegarao ate o outeiro do aque- 
ducto, que esta defronte do valle, pelo ca- 
minho que vai do deserto para Gabaon. 

25 E os filhos de Benjamim se unirao 
para junto d’Abner; e feitos numa pinha, 
fizerao alto no simo de hum cabepo. 

26 Entao gritou Abner a Joab, e lhe 
disse: Acaso se embravecera a tua espada, 
ate que nao fique nenhum? Nao sabes que 
he huma cousa perigosa lanpar o inimigo 
em desesperapao ? Para quando guardas 
tu dizer ao povo, que deixe de seguir o 
alcance de seus irmaos ? 

27 E Joab lhe respondeo : Viva o Se- 
nhor, que se tu o tivesses antes dito, des da 
manha teria cessado o povo de perseguir a 
seus irmaos. 

28 Mandou pois Joab tocar a retirada, e 
fez alto todo o exercito, e nao perseguirao 
mais a Israel, nem combaterao. 

29 E Abner com a sua gente marchou 
pela campina toda aquella noite; e tendo 
passado o Jordao, e atravessado todo o 
paiz de Bethoron, chegarao ao seu arraial. 

[Port.] 
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30 E Joab, tendo desistido de perseguir 
a Abner, voltou para tras, e ajuntou todo o 
povo ; e achou que da parte de David nao 
tinhao faltado senao dezenove homens, sem 
contar a Asael. 

31 Mas as tropas de David ferirao dos 
de Benjamim, e dos que vinhao com Abner, 
trezentos e sessenta homens, que ficarao 
mortos. 

32 E tomarao o corpo d’Asael, e o enter- 
rarao no jazigo de seu pai em Bethlehem: 
e Joab, tendo marchado toda a noite com a 
gente, que estava com elle, chegou a He¬ 
bron ao raiar do dia. 

CAPITULO III. 
Longa guerra entre a casa de David, e a de 

Saul. Abner larga o partido cTIsboseth 
por seguir o de David. He morto a trai- 
gdo por Joab. Chora David a sua 
morte. 

TITOUVE pois huma longa guerra entre a 
casa de Saul, e a casa de David: na 

qual David sempre se foi adiantando, e for- 
tificando cada vez mais; quando pelo con¬ 
trario a casa de Saul cada vez hia a 
menos. 

2 No tempo que David estava em He¬ 
bron, nascerao-lhe muitos filhos; dos quaes 
o primogenito foi Amnon, que elle houve 
d’Achinoam de Jezrael. 

3 O segundo Cheleab, que houve d’Abi- 
gail, viuva de Nabal do Carmelo: o ter- 
ceiro Absalon, que houve de Maacha, filha 
de Tholmai Rei de Gessur. 

4 O quarto Adonias, filho de Haggith : o 
quinto Safathia, filho d’Abital. 

5 O sexto Jethraam, filho d’Egla mulher 
de David. Estes seis filhos teve-os David 
em Hebron. 

6 Estava pois a casa de Saul em guerra 
com a casa de David : e Abner, filho de 
Ner, governava a casa de Saul. 

7 Ora Saul tinha tido huma concubina, 
chamada Respha, filha d’Aia. E Isboseth 
disse a Abner : 

8 Porque te chegaste tu a concubina de 
meu pai ? Abner em extremo irado por 
estas palavras d’lsboseth, disse : Acaso sou 
eu hoje alguma cabepa de cao contra Juda? 
eu que usei de piedade com a casa de Saul 
teu pai, e com seus irmaos, e parentes, e 
que te nao entreguei nas maos de David ? 
e depois de tudo isto buscaste hoje pe para 
me arguires por respeito de huma mulher ? 

9 Deos trate a Abner com toda a sua 
severidade, se eu nao procurar para David, 
o que o Senhor lhe jurou, 

10 Fazendo que o Reino seja transferido 
da casa de Saul para a delle, e que o Tlirono 
de David seja elevado sobre Israel, e sobre 
Juda, des de Dan ate Bersabee. 

11 E Isboseth se nao atreveo a responder- 
lhe, porque o temia. 
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12 Enviou pois Abner messageiros a Da¬ 
vid, que lhe dissessem da sua parte: A 
quem pertence toda esta terra, senao a ti ? 
E que ajuntassem : Se tu quizeres entrar em 
amizade comigo, eu me offerepo a servir-te, 
e farei que todo o Israel se una a ti. 

13 Ao que David respondeo: Optima- 
mente. Eu farei amizade comtigo; mas 
pepo-te huma cousa, dizendo : Tu nao me 
veras, sem primeiro me trazeres a Michol, 
filha de Saul: em fazendo isto, poderas vir, 
e ver-me. 

14 Depois enviou David messageiros a 
Isboseth filho de Saul, para que lhe disses¬ 
sem : Remette-me a Michol minha mulher, 
que eu desposei por cem prepucios de Fi- 
listheos. 

15 E Isboseth a mandou logo buscar, e 
a tirou a seu marido Faltiel, filho de 
Lais. 

16 E seu marido a hia seguindo chorando 
at6 Bahurim. E Abner lhe disse: Vai-te, 
e torna para tua casa. E elle se foi. 

17 Fez tambem Abner huma falla aos 
Anciaos d’lsrael, e lhes disse : Muito tempo 
ha que vos desejaveis ter a David por vosso 
Rei. 

18 Fazeio-o pois agora: por quanto o 
Senhor disse, fallando a David: Eu salvarei 
por David meu servo o meu povo d’lsrael 
da mao dos Filistheos, e de todos os seus 
inimigos. 

19 E fallou do mesmo modo Abner aos 
de Benjamim. E foi buscar a David em 
Hebron, para lhe dizer o que os d’lsrael, e 
todos os de Benjamim tinhao resoluto. 

20 E se presentou a David em Hebron 
com vinte homens : e David lhe deo hum 
banquete a elle, e aos que tinhao vindo 
com elle. 

21 Entao disse Abner a David: Eu vou 
ajuntar todo o Israel, para que elle te reco- 
nhepa, como eu fapo, por seu Senhor, e por 
seu Rei: e farei concerto comtigo, para que 
tu sejas reconhecido por todos, como de- 
sejas. Tendo pois David despedido a Ab¬ 
ner, e tendo-se Abner ido em paz, 

22 Chegarao logo as gentes de David 
com Joab, que vinhao de matar huns la- 
droes, de que traziao huma grande presa: 
nao estava ja Abner em Hebron com Da¬ 
vid, porque este o tinha ja despedido, e 
elle se tinha retirado em paz, 

23 Quando chegou Joab com todo o 
exercito. Nao faltou porem quem desse a 
Joab a nova, e lhe dissesse: Abner, filho 
de Ner, veio fallar ao Rei, e este o despedio 
ja, e elle se foi em paz. 

24 Foi logo Joab ter com o Rei, e lhe 
disse: Que fizeste tu? Abner acaba de 
estar comtigo : porque o despediste tu, e o 
deixaste ir? 

25 Tu nao sabes quem he Abner, filho 
de Ner, e que elle o a que veio aqui foi 
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para te enganar, e para saber todas as tuas 
entradas, e sahidas, e para sondar tudo 
quanto fazes ? 

26 Tendo Joab sahido de estar com Da¬ 
vid, enviou huns messageiros atras d’Abner, 
e o fez voltar da cisterna de Sira, sem 
David o saber. 

27 E tendo voltado Abner a Hebron, 
Joab aleivosamente o levou ao meio da 
porta, como querendo-lhe fallar a puridade, 
e o ferio alii na virilha, e foi morto em 
vinganfa do sangue d’Asael seu irmao. 

28 David, quando ouvio que a cousa 
era ja feita, disse: Eu estou para sempre 
innocente diante do Senhor, eu, e o meu 
Reino, do sangue d’Abner, filho de Ner. 

29 Elle caia sobre Joab, e sobre a casa 
de seu pai: e nao falte nunca na casa de 
Joab quem pade^a huma vergonhosa pur- 
gacao, nem quem seja leproso, nem quem 
pegue no fuso, nem quem seja morto a es- 
pada, nem quem mendigue o pao. 

30 Joab pois, e Abisai seu irmao mata- 
rao a Abner, porque tinha morto a seu ir¬ 
mao Asael na batalha de Gabaon. 

31 Entao disse David a Joab, e a todo o 
povo, que estava com elle : Rasgai os vos- 
sos vestidos, e cobri-vos de saccos, e chorai 
no funeral d’Abner. E o Rei David hia 
seguindo o feretro. 

32 E logo que enterrarao a Abner em 
Hebron, levantou o Rei David a sua voz, e 
chorou sobre a sua sepultura, chorando 
tambem com elle todo o povo. 

33 E o Rei pranteando-se, e chorando, 
disse : Abner nao morreo, como costumao 
os cobardes. 

34 As tuas maos nao forao atadas, nem 
os teus pes carregados de grilhoes: mas tu 
cahiste, como os que costumao cahir diante 
dos filhos da iniquidade. E o povo, repe- 
tindo o mesmo, chorou sobrelle. 

35 E tendo vindo todos comer com Da¬ 
vid, quando ainda era muito dia, jurou 
David, e disse : Deos me trate com todo o 
seu rigor, se eu provar algum bocado de 
pao, ou o que quer que seja, antes de 
Sol posto. 

36 E todo o povo ouvio, e lhes pareceo 
bem tudo o que o Rei fizera k vista de 
todos. 

37 E conheceo toda a plebe, e todo o 
Israel, n’aquelle dia, que David nao tivera 
parte alguma no assassinato d’Abner, filho 
de Ner. 

38 Disse tambem o Rei aos seus servos : 
Vos nao sabeis que quem hoje morreo em 
Israel, he hum dos seus maiores Prin- 
cipes? 

39 Eu porem nao sou Rei, senao pela 
unfao, e ainda pouco seguro: e esta gente, 
estes filhos de Sarvia, sao muito violentos 
para mim. O Senhor se liaja com o que 
faz mal, segundo a sua malicia. 
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CAPITULO IV. 
Baana, e Jiechab servos d’Isboseth, trazem 

a David a cabega d'este Principe. David 
os manda matar. 

rPENDO ouvido Isboseth, filho de Saul, 
que Abner fora morto em Hebron, per- 

deo com isso a forpa de suas maos, e todo 
o Israel ficou perturbado. 

2 Tinha o filho de Saul a seu servipo 
dous Capitaes de salteadores, hum dos quaes 
se chamava Baana, outro Rechab, filhos de 
Remmon de Beroth, da Tribu de Benja- 
mim : porque algum tempo foi Beroth re- 
putada pertencente a Benjamim. 

3 Mas os Berothitas fugirao para Getha- 
im, e morarao la como forasteiros atd aquelle 
tempo. 

4 Jonathas porem, filho de Saul, tinha 
hum filho, que era estropeado dos pes : por¬ 
que tinha sinco annos, quando chegou de 
Jezrael a nova da mortede Saul, e de Jona¬ 
thas : e sua ama tomando-o fugio ; e como 
se apressasse em fugir, cahio o menino, e 
ficou coxo : e o seu nome foi Mifiboseth. 

5 Vindo pois Rechab, e Baana, filhos de 
Remmon de Beroth, entrarao em casa d’Is¬ 
boseth, a tempo que elle no maior fervor do 
dia estava no seu leito dormindo a sesta. E 
a porteira da casa, que estava alimpando 
trigo, se tinha deixado adormecer. 

6 Entrarao pois na casa sem ser sentidos 
Rechab, e Baana seu irmao, levando hu- 
mas espigas de trigo, e ferirao a Isboseth na 
virilha, e fugirao. 

7 Porque tendo entrado em sua casa, e 
achando-o dormindo no seu quarto em si- 
ma do leito, o ferirao, e matarao; e cor- 
tando-lhe a cabeca, andarao toda a noite 
pelo caminho do deserto, 

8 E trouxerao a cabef a d'Isboseth a Da¬ 
vid a Hebron, e disserao ao Rei: Eis-aqui 
a cabeca d’Isboseth, filho de Saul, teu ini- 
migo, que procurou tirar-te a vida. E o 
Senhor vingou hoje ao Rei meu senhor de 
Saul, e da sua linhagem. 

9 Mas David respondeo a Rechab, e a 
Baana seu irmao, filhos de Remmon de 
Beroth: Viva o Senhor, que livrou a minlia 
alma de toda a angustia, 

10 Que se eu fiz prender, e matar em 
Siceleg aquelle, que me veio dizer que Saul 
era morto; e que cuidava que me trazia 
huma boa nova, e que parecia ter merecido 
por isso as alvif aras : 

11 Quanto mais agora, que buns malva- 
dos matarao a hum homem innocente dentro 
da sua mesma casa, sobre o seu leito, nao 
vingarei eu o seu sangue sobre vos, que o 
derramastes pelas vossas maos, e vos exter- 
minarei da terra ? 

12 Deo ordem pois David aos seus cria- 
dos, e 'elles os matarao : e depois de lhes 
cortarem as maos, e os pes, os pendurarao 

junto da Piscina de Hebron. E tomando a 
cabeca d’Isboseth, a enterrarao no sepulcro 
d’Abner em Hebron. 

CAPITULO V. 
He David ungido Rei sobre todo o Israel. 

Toma Jerusalem. Hiram, Rei de Tyro, 
Ihe envia sens Embaixadores. Victorias 
de David sobre os Filistheos. 

"C'NTAO todas as Tribus d’lsrael vierao 
ter com David em Hebron, e lhe disse¬ 

rao : Aqui nos tens, que somos teus ossos, 
e tua came. 

2 E ainda hontem, e antes de hontem, 
quando Saul era Rei sobre nos, eras tu o 
que conduzias, e fazias voltar a Israel; e a 
ti disse o Senhor: Tu apascentaras o meu 
povo d’lsrael, e tu seras o Conductor d’ls- 
rael. 

3 Vierao tambem os Anciaos d’lsrael 
buscar ao Rei em Hebron, e alii fez o Rei 
David concerto com elles diante do Senhor: 
e elles o ungirao Rei sobre Israel. 

4 Tinha David trinta annos, quando co- 
mepou a reinar, e reinou quarenta annos. 

5 Reinou em Hebron sete annos e meio 
sobre Juda; e trinta e tres annos em Jeru¬ 
salem sobre todo o Israel, e sobre Juda. 

6 E foi o Rei, com toda a tropa que ti¬ 
nha comsigo, a Jerusalem contra os Jebu- 
seos, que moravao alii; e estes disserao a 
David: Nao entrants ca, menos que nao 
lances fora os cegos, e os coxos, os quaes 
dizem : David nao hade ca entrar. 

7 Sem embargo disso tomou David a 
Fortaleza de Siao: esta he a Cidade de 
David : 

8 Porque naquelle dia tinha David pro- 
posto hum premio a quem batesse os Jebu- 
seos, e subisse as biqueiras dos telhados, e 
lanpasse fora os cegos, e coxos, que aborre- 
ciao a alma de David. Por isso ficou em 
proverbio dizer-se: Nem c£go, nem coxo 
entrarao no Templo. 

9 E David habitou na Fortaleza, e a 
chamou a Cidade de David: e fez lavrar 
edificios ao redor desde Mello, e no interior. 

10 E David se hia fortificando, e cres¬ 
cendo mais e mais, e o Senhor Deos dos 
Exercitos era com elle. 

11 Hiram, Rei de Tyro, enviou tambem 
Embaixadores a David, com hum donativo 
de madeira de cedro, carpinteiros, e can- 
teiros para os muros; e elles edificarao a 
casa de David. 

12 E reconheceo David que o Senhor o 
havia confirmado Rei sobre Israel, e tinha 
exaltado o seu Reino sobre o seu povo 
d’lsrael. 

13 E David ainda tomou concubinas, e 
mulheres de Jerusalem, depois que veio 
de Hebron; e teve dellas outros filhos, e 
outras filhas. 

14 E eis-aqui os nomes dos que lhe nas- 
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cferao em Jerusalem: Samua, Sobab, Na¬ 
than, Salomao, 

15 Jebahar, Elisua, Nefeg, 
16 Jafia, Elisama, Eliola, e Elifaleth. 
17 Os Filistheos pois, tendo ouvido que 

David fora ungido llei sobre Israel, subirao 
todos em busca de David: o que sabendo 
David, se retirou a hum lugar forte. 

18 Mas os Filistheos, logo que chegarao, 
se estenderao pelo valle de Rafaim. 

19 E David consultou o Senhor, dizen- 
do : Marcharei eu contra os Filistheos? e 
entregar-mos-has tu nas minhas maos ? E 
o Senhor respondeo a David : Vai, que eu 
entregarei, e porei os Filistheos nas tuas 
maos. 

20 Veio pois David a Baalfarasim, onde 
derrotou os Filistheos, e disse: Dividio o 
Senhor meus inimigos a minha vista, como 
se dividem as aguas. Por isso aquelle lu¬ 
gar se ficou chamando Baalfarasim. 

21 E os Filistheos deixarao la os seus 
idolos, que David, e a sua gente trouxerao. 

22 Tornarao a viros Filistheos outra vez, 
e se espalharao pelo valle de Rafaim. 

23 E consultou David o Senhor, dizen- 
do : Irei eu contra os Filistheos? e entre- 
gar-mos-has tu nas minhas maos ? E o Se¬ 
nhor lhe respondeo : Naovas direito a elles; 
mas toma por detras do seu campo, e vai a 
elles por defronte das pereiras. 

24 E quando tu ouvires a ramalhada 
de hum, que anda por sima das pereiras, 
entao daras principio a batalha : porque o 
Senhor marchara entao adiante de ti, para 
destruir o campo dos Filistheos. 

25 Fez pois David como o Senhor lhe 
tinha mandado, e derrotou os Filistheos 
des de Gabaa ate Gezer. 

CAPITULO VI. 
Vai David buscar a Area a Cariathiarim. 

Oza ferido de morte, por ter tocado nella. 
David a deixa em casa d’ Obededom. Pas- 
sa-a para Jerusalem. He censurado por 
Michol. 

ORNOU David a ajuntar toda a flor 
d’lsrael, em numero de trinta mil. 

2 E levantou-se, e partio David, e todo 
o povo com os varoes de Juda, que estavao 
com elle, para trazerem a Area de Deos, 
sobre a qual he invocado o Nome do Se¬ 
nhor dos Exercitos, que tem o seu assento 
nella entre os Querubins. 

3 E pozerao a Area de Deos sobre hum 
carro novo; e levarao-na da casa d’Abina- 
dab, que estava em Gabaa : E Oza, e Ahio, 
filhos d’Abinadab, conduziao o carro novo. 

4 E como a tivessem tirado da casa d’A¬ 
binadab, que estava em Gabaa, Ahio hia 
adiante da Area, guardando a Area de 
Deos. 

5 Entretanto David, e todo o Israel to- 
cavao diante do Senhor toda a casta d’ins- 
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trumentos de madeira, citharas, violas, tarn- 
bores, flautas, e tymbales. 

6 Mas quando elles tinhao chegado perto 
da eira de Nachon, lanpou Oza a mao a 
Area de Deos, e a sosteve : porque os bois 
escouceavao, e a tinhao feito pender. 

7 Ao mesmo tempo se indignou em 
grande maneira o Senhor contra Oza, e o 
ferio pela sua temeridade : e cahio morto 
alii mesmo junto a Area de Deos. 

8 Mas David se contristou, vendo que o 
Senhor ferira a Oza; e ticou-se chamando 
aquelle lugar ate o dia de hoje: O Castigo 
d’Oza. 

9 E temeo David ao Senhor naquelle dia, 
e disse : Como entrara a Area do Senhor 
em minha casa ? 

10 E nao quiz que levassem a Area do 
Senhor para sua casa na Cidade de David : 
mas fel-la entrar em casa d’Obededom de 
Geth. 

11 Esteve pois a Area do Senhor tres 
mezes em casa d’Obededom de Geth; e o 
Senhor abencoou a Obededom, e a toda a 
sua casa. 

12 E vierao dizer ao Rei David, que o 
Senhor tinha abenpoado a Obededom, e a 
tudo o que lhe pertencia, por causa da Ar¬ 
ea de Deos. Foi pois David a casa d’O¬ 
bededom, e trouxe de la a Area de Deos 
para a Cidade de David com gozo : e le- 
vava David comsigo sete coros, e hum no- 
vilho para victima. 

13 E quando os que levavao a Area do 
Senhor tinhao dado seis passos, immolava 
elle hum boi, e hum carneiro. 

14 E David, vestido de hum efod de linho, 
bailava diante da Area com todas as suas 
formas. 

15 E acompanhado de toda a casa d’Is¬ 
rael, conduzia a Area do testamento do Se¬ 
nhor, em gritos de jubilo, e ao estrondo de 
trombetas. 

16 Tendo entrado a Area do Senhor na 
Cidade de David, Michol, filha de Saul, 
olhando de huma janella, vio ao Rei David 
bailando, e saltando diante do Senhor: e 
la no seu corapao o teve em pouca conta. 

17 Introduzirao pois a Area do Senhor, 
e a collocarao em seu lugar, no meio de hum 
Tabernaculo, que David lhe tinha prepara- 
do : e David oflereceo holocaustos, e sacri- 
ficios d’accao de gramas diante do Senhor. 

18 E depois que acabou d’offerecer os 
holocaustos, e os sacrificios d’accao de gra- 
pas, abencoou o povo em nome do Senhor 
dos Exercitos. 

19 E distribuio a todo o povo d’lsrael, 
tanto a homens, como a mulheres, a cada 
lum huma empada de pao, e huma posta 
de vacca assada, e flor de farinha frita em 
azeite: e retirou-se todo o povo, cada hum 
aara sua casa. 

20 Retirou-se tambem David a sua casa. 
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para a abenpoar. E Michol, filha de Saul, 
tendo sahido a receber a David, disse : Que 
gloria teve hoje o Rei d’Israel, despindo-se 
diante das escravas de seus vassallos, e ap- 
parecendo nu, como faria hum chocarreiro! 

21 E David respondeo a Michol : Sim, 
diante do Senhor, que antes me escolheo a 
mim, do que a teu pai, e a toda a sua casa, 
e que me rnandou que fosse o Conductor do 
seu povo em Israel, 

22 Bailarei, e me farei mais vil do que 
me tenho feito: e serei humilde em meus 
olhos : e com isto terei mais gloria diante 
das escravas, de que fallaste. 

23 For esta razao Michol, filha de Saul, 
nao teve filhos ate o dia da sua morte. 

CAPITULO VII. 
Entra David na idea defundar hum Templo 

k a0 Senhor. Nathan the declare, que esta 
honra esta reservada para seu filho. Pro- 
messas a favor de David. David da gra- 
qas no Senhor pelos beneficios, que Ihe tem 

feito, c o conjura que cumpra as suas pro- 
messas. 

rT,ENDO-SE o Rei estabelecido em sua 
1 casa, e tendo-lhe o Senhor dado paz de 

todas as partes com todos os seus inimigos, 
2 Disse elle ao Pro feta Nathan : Tu nao 

ves que eu estou morando n’uma casa de ce- 
dro, e que a Area de Deos esta posta de- 
baixo de humas pelles ? 

3 E Nathan respondeo ao Rei : Vai, e 
faze tudo o que tens no teu coracao ; por- 
que o Senhor he comtigo. 

4 Mas succedeo que aquella mesma noite 
fiillou o Senhor a Nathan, dizendo : 

5 Vai ter com meu servo David, e dize- 
llie: Eis-aqui o que diz o Senhor: Por ven- 
tura seras tu quem me edifiques huma casa, 
onde eu habite ? 

6 Porque eu, des de que tirei do Egypto 
os filhos d’Israel ate hoje, nao tenho tido 
casa nenhuma; mas sempre tenho estado 
debaixo de pavilhoes, e de tendas. 

7 Por todos os lugares, por onde passei 
com todos os filhos d’Irsael, tenho eu por 
ventura fallado palavra a alguma das Tri¬ 
bus d’lsrael, a que mandei que pastoreasse 
o meu povo d’lsrael, dizendo : Porque me 
nao tendes vos edificado huma casa de ce- 
dro ? 

8 Agora pois diras a meu servo David : 
Eis-aqui o que diz o Senhor dos Exercitos : 
Eu te tirei das pastagens, quando tu hias 
seguindo os gados, para que fosses o Con¬ 
ductor do meu povo d’lsrael. 

9 Por toda a parte, por onde andaste, es- 
tive comtigo : e exterminei todos os teus 
inimigos de diante dos teus olhos ; e fiz oteu 
nome tao illustre, como o dos grandes, que 
ha na terra. 

10 Eu fixarei lugar ao meu povo d’lsrael, 
e plantal-lo-hei alii, e habitara nelle, e nao 
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sera mais agitado de turbapao : nem os’ fil¬ 
hos da iniquidade tornarao a afHigil-lo como 
dantes, 

11 Des do tempo que eu constilui Juizes 
sobre o meu povo d’lsrael; e eu te darei 
paz com todos os teus inimigos. E o Se¬ 
nhor te diz ja des d’agora, que elle mesmo 
estabelecera a tua casa. 

12 E completos que forem os teus dias, 
e tu dormires com teus pais, suscitarei eu 
depois de ti a teu filho, que procedera do 
teu ventre, e firmarei o seu Reino. 

13 Elle sera quem edifique huma casa ao 
meu Nome : e eu estabelecerei para sempre 
o throno do seu Reino. 

14 E eu Ihe serei de pai, e elle me sera 
de filho : e se elle commetter alguma cousa 
injusta, eu o castigarei com vara de homens, 
e com apoutes de filhos de homens. 

15 Porem nao retirarei delle a minha 
misericord ia, como a retirei de Saul, a quem 
lancei de diante da minha face. 

16 A tua casa sera estavel, e o teu Reino 
se perpetuara diante do teu rosto, e o teu 
throno sera firme para sempre. 

17 Segundo todas eslas palavras, e con- 
forme toda esta visao, assim fallou Nathan a 
David. 

18 Entao entrou o Rei David, e se assen- 
tou diante do Senhor, e disse: Quem sou 
eu, 6 Senhor Deos ? e que casa he a minha, 
para tu me teres chegado a este ponto d’ele- 
vapao ? 

19 Mas isto mesmo te pareceo a ti pou- 
co, 6 Senhor Deos, se nao fallasses tambem 
da casa de teu servo para tempos distantes ; 
porque esta he a Lei de Adao, 6 Senhor 
Deos. 

20 Que cousa pois accrescentara ainda 
David, que te possa dizer? porque tu, 6 

Senhor Deos, conheces a teu servo. 
21 Por attenpao a tua palavra, e segundo 

o teu coracao, fizeste tu todas estas maravi- 
lhas, ate o ponto de as dares a saber a teu 
servo. 

22 Pelo que, 6 Senhor Deos, bem tens 
mostrado a tua magnificencia : porque nao 
ha semelhante a ti, nem ha Deos fora de ti, 
segundo tudo o que temos ouvido com os 
nossos ouvidos. 

23 Que Napao pois ha na terra, como o 
teu povo d’Israel, a quem Deos foi a resga- 
tar, para fazel-lo povo seu, e dar a si Nome, 
e obrar a seu favor a vista do teu povo, que 
tiraste da escravidao do Egypto, maravilhas, 
e prodigios terriveis contra a sua terra, a sua 
gente, e o seu deos ? 

24 Porque tu estabeleceste a Israel, para 
ser eternamente teu povo; e tu te fizeste o 
seu Deos, 6 Senhor Deos. 

25 Agora pois, 6 Senhor Deos, faze que 
tenha effeito para sempre a palavra, que fal¬ 
laste acerca de teu servo, e da sua casa: e 
faze, como disseste: 
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26 Para que o teu Nome seja eternamente 
engrandecido, e se diga: O Senhor dos 
Exercitos he o Deos d’Israel. E a casa de 
teu servo David permanecera estavel diante 
do Senhor. 

27 Porque tu, 6 Senhor dos Exercitos, 
Deos d’Israel, descobriste a orelha de teu 
servo, dizendo : Edificar-te-hei casa: por isso 
o teu servo achou o seu corayao para te fa- 
zer esta rogativa. 

28 Agora pois, 6 Senhor Deos, tu es o 
Deos, e as tuas palavras achar-se-hao ver- 
dadeiras: porque tu mesmo disseste a teu 
servo estes bens. 

29 Comeca pois, e abenyoa a casa de teu 
servo, para que ella subsista eternamente 
diante de ti: porque tu, 6 Senhor Deos, he 
que fallaste; e com a tua bencao sera para 
sempre bemdita a casa de teu servo. 

CAPITULO VIII. 
Victorias de David sobre diversos povos. 

Thou Rei d'Emath envia seu jilho afeli- 
citar David. Nomes dos principaes Ojji- 
ciaes de David. 

EPOIS disto foi, que David desbaratou 
os Filistheos, e os humilhou, e tirou 

David o freio do tributo da mao dos Filis¬ 
theos. 

2 Destroyou tambem aos Moabitas, e 
medio-os com cordeis, fazendo-os deitar por 
terra: e dos dous cordeis, a hum deslinou 
para a morte, a outro para a vida: e ficou 
Moab sujeito a David, pagando-lhe tributo. 

3 Desfez tambem David a Adarezer, filho 
de Rohob, e Rei de Soba, quando marchou 
para estender os seus dominios at6 o Eu- 
frates. 

4 E tendo-lhe tornado David mil e sete- 
centos de cavallo, e vinte mil de p£, cortou 
os nervos das pernas a todos os cavallos das 
carroyas : e nao reservou delles senao para 
cem carroyas. 

5 Vierao tambem os Syros de Damasco 
a dar soccorro a Adarezer Rei de Soba: e 
David matou vinte e dous mil delles. 

6 E poz David guarnicao na Syria de 
Damasco, e sujeitou-se-lhe a Syria, e ficou- 
lhe sendo tributaria; e o Senhor o guardou 
em todas as expedicoes a que foi. 

7 E tomou David as armas d’ouro dos 
servos d’Adarezer, e levou-as para Jerusalem. 

8 E de Bete, e de Beroth, Cidades 
d’Adarezer, tomou David huma prodigiosa 
quantidade de cobre. 

9 Mas Thou Rei d’Emath, tendo ouvido 
que David quebrara todas as foryas a Ada¬ 
rezer, 

10 Enviou Joram seu filho ao Rei David, 
para o cumprimentar, dando-lhe os para- 
bens, e para lhe dar grayas; por ter vencido, 
e destroyado a Adarezer: porque Thou era 
inimigo d’Adarezer; e tinha na sua mao 
vaso§ d’ouro, e de prata, e de cobre: 
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11 Os quaes o Rei David consagrou tam¬ 
bem ao Senhor, com o que elle lhe tinha ja 
consagrado de prata, e ouro, tornado de to¬ 
das as Nayoes, que sujeitara: 

12 Da Syria, de Moab, dos filhos d’Am- 
mon, dos Filistheos, e d’Amalec, com os 
despojos d’Adarezer, filho de Rohob, e Rei 
de Soba. 

13 Adquirio tambem David para si grande 
nome, quando, na volta da conquista da 
Syria, matou dezoito mil homens, no Valle 
das Salinas. 

14 Poz outrosi Governadores, e huma guar- 
nicfio fixa na Idumea; e toda a Idumea ficou 
sujeita a David : e o Senhor guardou a David 
em todas as empresas, que accommetteo. 

15 Reinou pois David sobre todo o 
Israel : e nos juizos, que exercitava, fazia 
justiya a todo o seu povo. 

16 Joab, filho de Sarvia, era o General dos 
seus exercitos: Josafat, filho d’Ahilud,tinha 
a seu cargo presentar os Requerimentos. 

17 Sadoc, filho d’Achitob, e Achimelech, 
filho d’Abiathar, erao Sacerdotes : Saraias 
era Secretario. 

18 Banaias, filho de Joiada, mandava nos 
Ceretheos, e Feletheos: e os filhos de 
David erao Sacerdotes. 

CAPITULO IX. 
David manda vir para junto da sua pessoci a 

Mijiboseth, Jilho de Jonaihas. 

UM dia disse David : Sabeis se ficou 
algum da casa de Saul, para que eu lhe 

fay a bem, por amor de Jonathas? 
2 Ora havia hum criado da casa de Saul, 

chamado Siba, a quem tendo o Rei cha- 
mado & sua presenya, lhe disse: Tu es Siba? 
E elle respondeo: Eu sou teu servo. 

3 E o Rei proseguio : Por ventura ficou 
algum da casa de Saul, a quem eu possa 
fazer grandes merces ? E Siba respondeo ao 
Rei: Ficou ainda hum filho de Jonathas, 
que he debil das pernas. 

4 Onde esta elle? disse David. Esta, 
disse Siba, em Lodabar, em casa de Machir, 
filho d’Ammiel. 

5 Mandou pois o Rei David quem o 
fosse buscar, e trouxerao-lho de Lodabar, de 
casa de Machir, filho d’Ammiel. 

6 E Mifiboseth, filho de Jonathas, filho 
de Saul, tendo chegado a presenya de David, 
se prostrou com o rosto por terra, e o ado- 
rou. E disse-lhe David : Mifiboseth ? E 
elle respondeo: Aqui estou teu servo. 

7 E David ajuntou: Nao temas ; porque 
eu estou resoluto a te fazer todo o bem, em 
attenyao a Jonathas teu pai: eu te restitui- 
rei todos os campos de Saul teu pai; e tu 
comeras sempre o pao a rninha mesa. 

8 E Mifiboseth inclinando-se profunda- 
mente, lhe disse: Quem sou eu teu servo, 
para tu teres olhado para hum cao morto, 
qual eu sou? 
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9 Mandou pois o Rei chamar a Siba cria- 
do de Saul, e lhe disse : Eu dei ao filho de 
teu Amo tudo o que pertencia a Saul, e to- 
da. a sua casa. 

10 Tu pois, e teus filhos, e teus servos, 
trabalhar-lhe-heis as suas terras ; e tu cuida- 
ras de subministrar ao filho de teu Amo ali- 
mentos para que se sustente: mas Mifibo- 
seth, filho de teu Amo, comera sempre o 
pao a minha mesa. He de saber, que Siba 
tinha quinze filhos, e vinte servos. 

11 E Siba disse ao Rei: Conforme tu 
mandaste, 6 Rei meu Senhor, ao teu servo, 
assim o fara teu servo: e Mifiboseth comera 
a minha mesa, como hum dos filhos do Rei. 

12 Ora Mifiboseth tinha hum filho ainda 
crianpa, chamado Micha: e toda a parentela 
da casa de Siba servia a Mifiboseth. 

13 Vivia pois Mifiboseth em Jerusalem ; 
porque todos os dias comia a mesa do Rei: 
e elle era coxo d’ambos os pes. 

CAPITULO X. 
O Rei dos Amrnonitas ultraja os Etnbaixa- 

dores de David. Derrota dos Amrnonitas, 
e Syros. 

A LGUM tempo depois disto aconteceo 
morrer o Rei dos Amrnonitas, e em seu 

lugar reinou Hanon seu filho. 
2 Entao disse David : Quero mostrar o 

meu affecto a Hanon, filho de Naas, como seu 
pai mo mostrou a mim. Enviou-lhe pois Em 
baixadores, para o consolar na morte de seu 
pai. Mas chegados que elles forao as terras 
dos Amrnonitas, 

3 Disserao os Principes dos Amrnonitas 
a seu Amo Hanon : Tu cuidas que o enviar-te 
David Embaixadores, he em honra de teu 
pai, e para te consolar; e nao antes enviou 
David os seus servos para reconhecer a Ci- 
dade, e destruil-la? 

4 Fez pois Hanon prender os servos de 
David, e lhes mandou rapar ametade da 
barba, e cortar-lhes ametade dos seus vesti- 
dos ate o alto das coxas, e assim os despedio 

5 David tanto que lhe foi dada esta 
noticia, enviou a encontral-los; porque es¬ 
tavao os homens sobremaneira corridos com 
a affronta, e a dizer-lhes : Deixai-vos estar 
em Jericho, ate que vos tenha crescido a 
barba, e entao voltareis. 

6 Ora os Amrnonitas considerando que 
tinhao injuriado a David, mandarao aos Sy¬ 
ros de Rohob, e aos Syros de Soba, e toma- 
rao delies a seu soldo vinte mil homens de 
pe, e do Rei de Maacha mil homens, e de 
Istob doze mil. 

7 Advertido d’isto David, mandou contra 
elles a Joab com todas as suas tropas. 

8 E os Amrnonitas tendo-se posto em 
campanha, dispozerao o seu exercito em ba- 
talha a entrada da porta: e os Syros de So¬ 
ba, de Rohob, d’lstob, e de Maacha estavao 
num corpo separado na planicie. 

9 Joab pois vendo os inimigos prepara¬ 
dos para o combate pela frente, e pela reta- 
guarda, escolheo a flor d’lsrael, e marchou 
em batalha contra os Syros : 

10 E entregou o resto do exercito a seu 
irmao Abisai, que marchou a combater os 
Amrnonitas. 

11 E Joab lhe disse : Se os Syros pre- 
valecerem contra mim, vem tu em meu soc- 
corro; e se os Amrnonitas prevalecerem 
contra ti, irei eu soccorrer-te. 

12 Porta-te como homem valeroso, e pe- 
lejemos pelo nosso povo, e pela Cidade do 
nosso Deos : e o Senhor dispcra de tudo, 
como bem lhe parecer. 

13 Com isto Joab, e agente que hia com 
elle atacou os Syros : os quaes logo fugirao 
de diante delle. 

14 Os Amrnonitas porem, vendo que os 
Syros tinhao fugido, fugirao tambem elles 
de diante de Abisai, e se retirarao a Cida¬ 
de : e voltou Joab dos filhos d’Ammon, e 
veio para Jerusalem. 

15 Os Syros pois, vendo que Israel os 
tinha desbaratado, tomarao a refazer-se. 

16 E Adarezer enviou a pedir soccorro aos 
Syros, que estavao da outra banda do rio, e 
fez vir de la as suas tropas, as quaes com- 
mandava Sobach, General do exercito d’A- 
darezer. 

17 Do que informado David, ajuntou 
todas as tropas d’lsrael, e passou o Jordao, 
e foi ate Helam: e os Syros ordenarao o 
seu exercito defronte de David, e prestarao- 
lhe batalha. 

18 Mas o exercito d’lsrael os poz em fu- 
gida: e David desbaratou setecentas carro- 
cas dos Syros, e quarenta mil de cavallo ; 
e ferio de tal sorte a Sobach, General do ex¬ 
ercito, que logo alii ficou morto. 

19 E todos os Reis, que tinhao vindo 
em soccorro d’Adarezer, vendo-se vencidos 
pelos Israelitas, tiverao medo, e fugirao a 
vista delies ate o numero de sincoenta e oito 
mil homens. Depois fizerao pazes com os 
Israelitas, e ficarao-lhes sujeitos: e d’entao 
por diante nao ousarao os Syros dar soccor¬ 
ro aos Amrnonitas. 

CAPITULO XI. 
Cahe David em adulterio com Bethsabee, mu- 

Iher cT Urias. Da ordem a Joab d’expbr 
Urias ao perigo. Morto Urias, desposa 
David comsigo a Bethsabee. 

TTUM anno depois, ao tempo que os Reis 
costumao ir para a guerra, enviou David 

a Joab, e aos seus Officiaes com elle, e a 
todo o Israel, os quaes saquearao o paiz dos 
Amrnonitas, e pozerao sitio a Rabba : mas 
David ficou em Jerusalem. 

2 Quando assim passavao as cousas, suc- 
cedeo que levantando-se David de dormir a 
sesla, se poz a passear no terrado do Pala- 
cio Real: e vio a huma mulher, que se es- 
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tava lavando defronte do seu terrado ; e era 
mulher em extremo fermosa. 

3 Mandou o Rei pois saber, quem era 
aquella mulher. E vierao-lhe dizer, que 
era Bethsabee, filhad’Eliam, e mulher d’Urias 
Hetheo. 

4 Entao enviou David messageiros, e fez 
que lha trouxessem. E chegada que foi 
Bethsabee, dormio David com ella: e ella 
se purificou logo da sua immundicia: 

5 E voltou para sua casa, tendo conce- 
bido. E enviou a avisar a David, e a di- 
zer-lhe: Eu concebi. 

6 E David mandou dizer a J oab: Re- 
mette-me a Urias Hetheo. E Joab o remet- 
teo a David. 

7 Chegado Urias, perguntou-lhe David, 
se passava bem Joab, e o povo, e como hiao 
as cousas da guerra. 

8 E disse David a Urias: Vai para tua 
casa, e lava osteus pes. E sahio Urias de 
Palacio, e o Rei lhe mandou buns pratos da 
sua mesa. 

9 Mas Urias passou a noite ao pe da 
porta do Palacio do Rei com os outros Of- 
ficiaes, e nao foi a sua casa. 

10 Avisarao d’isto a David, e disserao-lhe : 
Urias nao foi a sua casa. E David disse a 
Urias : Naovieste tu de huma jornada ? por- 
que nao foste logo a tua casa? 

11 E Urias respondeo a David : A Area 
de Deos, e Israel, e Juda ficao debaixo de hu- 
mas tendas ; e meu Senhor Joab, e os servos 
de meu Senhor dormem na terra nua: e 
entao hei de eu ir para minha casa comer, e 
beber, e dormir com minha mulher ? Pela 
tua vida, e pela saude da tua alma, que eu 
nao farei tal cousa. 

12 Disse pois David a Urias: Fica 
ainda ca hoje, e a manha te enviarei. E 
ficou Urias em Jerusalem aquelle dia, e o 
seguinte : 

13 E David o convidou a comer, e a 
beber, e o embebedou : e Urias, tendo sa- 
hido ja de noite, dormio na sua cama com 
os Officiaes do Rei, e nao foi a sua casa. 

14 Chegada a manha, mandou David a 
Joab huma carta pelo mesmo Urias, 

15 Na qual hia escrito : Ponde a Urias 
na frente de hum batalhao, onde for mais 
rijo o combate : e desamparai-o para que 
ferido perepa. 

16 Joab pois, continuando o sitio da Ci- 
dade, poz a Urias bem defronte do lugar, 
onde sabia que estavao os homens mais va- 
lentes. 

17 E tendo os da Cidade feito huma 
sortida, carregarao sob re Joab, e morrerao 
alguns do exercito de David, e morreo tam- 
bem Urias Hetheo. 

18 Despedio pois Joab quem relatasse 
a David tudo o que se tinha passado no 
combate, 

19 Dando esta ordem ao correio : De- 
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pois que tu tiveres acabado de contar ao 
Rei tudo o que se passou no exercito, 

20 Se vires que elle se indigna, e diz : 
Porque fostes vos combater tao perto dos 
muros ? Vos nao sabieis que sao muitos 
os dardos, que se arremepao do alto do 
muro ? 

21 Quem matou a Abimelech, filho de 
Jerobaal ? nao foi huma mulher, que do 
alto da muralha deitou em sima delle hum 
pedapo de huma mo de moinho, e o matou 
em Thebas? Porque vos chegastes vos 
tanto aos muros ? Tu lhe diras: Tambem 
morreo teu servo Urias Hetheo. 

22 Partio pois o correio, e foi dizer a 
David o que Joab lhe tinha man dado. 

23 E fallou-lhe nestes termos : Os ini- 
migos prevalecerao contra nos, fazendo 
huma saliida ao nosso campo: mas nos 
dando sobrelles os perseguimos ate a porta 
da Cidade. 

24 E os frecheiros dirigirao os seus tiros 
contra os teus servos des do alto do muro : 
e morrerao alguns dos servos do Rei, e mor¬ 
reo tambem Urias Hetheo teu servo. 

25 E David disse ao correio : Diras isto 
a Joab: Nao percas por isto o animo: 
porque os successos da guerra sao varios; 
e ora perece hum, ora perece outro aos 
golpes da espada: mette em brios os teus 
soldados, e anima-os contra a Cidade, para 
a destruires. 

26 E a mulher d’Urias ouvio que seu 
marido era morto, e o chorou. 

27 E passado o tempo do nojo, enviou 
David, e a fez trazer ao seu Palacio, e to- 
mou-a por mulher, e ella lhe pario hum filho. 
Mas o que David fizera, foi desagradavel 
aos olhos do Senhor. 

CAPITULO XII. 
Reprehende Nathan a David do seu peccado. 

Este Principe o reconhece, e obtem perddo 
delle. Morte do filho, que era o firuto do 
seu crime. Nascimento de Salomdo. To¬ 
rnado de Rahbath. Rigores executados 
contra os Ammonitas. 

T^NVIOU o Senhor pois Nathan a David; 
-Li e Nathan tendo entrado a sua presenca, 
lhe disse : Havia numa Cidade dous homens, 
hum rico, e outro pobre. 

2 O rico tinha grandes rebanhos d’ove- 
lhas, e grandes manadas de bois. 

3 O pobre nao tinha senao unicamente 
huma ovelhinha, que elle comprara, e criara, 
e que tinha crescido em sua casa juntamente 
com seus filhos, comendo do seu pao, be- 
bendo do seu mesmo copo, e dormindo no 
seu regaco: - e elle lhe queria como a sua 
filha. 

4 Como hum forasteiro viesse ver o rico, 
nao quiz este tocar nas suas ovelhas, nem 
nos seus bois, para dar hum banquete 
aquelle forasteiro, que lhe tinha chegado; 
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mas tomou a ovelliinha daquelle pobre ho- 
mem, e a deo a comer ao hospede, que tinha 
vindo a sua casa. 

5 Entao David summamente indignado 
contra aquelle homem, disse para Nathan: 
Viva o Senhor, que hum homem que tal 
fez, he digno de morte. 

6 Elle ha de pagar o quadrupeado da 
ovelha, por ter feito della o que fez, e por 
nao ter perdoado ao pobre. 

7 Entao disse Nathan a David : Pois tu 
es este homem. Eis-aqui o que diz o Se¬ 
nhor Deos d’Israel: Eu te ungi em Rei 
sobre Israel, e eu te livrei da mao de 
Saul. 

8 E te dei a casa de teu Amo, e as mu- 
lheres de teu Amo no teu seio, e te dei a ca¬ 
sa d’Israel, e de Juda: e se isto he pouco, 
ajuntar-se-hao ainda cousas maiores. 

9 Porque desprezaste tu logo a minha 
palavra, ate commetteres o mal diante de 
meus olhos? Fizeste perecer h espada a 
Urias Hetheo ; tomaste para ti a que era sua 
mulher; e mataste-lo com a espada dos fi- 
lhos d’Ammon. 

10 Por esta razao nao se apartara jamais 
a espada da tua casa, por me teres despre- 
zado, e por teres tornado para ti a mulher 
d’Urias Hetheo. 

11 Eis-aqui pois o que diz o Senhor : 
Eu da tua mesma casa suscitarei o mal 
contra ti; e tomarei as tuas mulheres a tua 
vista; e dal-las-hei a hum teu proximo ; e 
elle dormira com as tuas mulheres aos olhos 
deste Sol. 

12 Porque tu fizeste isto as escondidas : 
mas eu farei estas cousas a vista de todo o 
Israel, e a vista do Sol. 

13 E David disse a Nathan: Pequei 
contra o Senhor. E Nathan respondeo a 
David : Tambem o Senhor transferio o teu 
peccado : nao morreras. 

14 Todavia, como tu pelo que fizeste, 
deste lugar a que os inimigos do Senhor 
blasfemem, morrera certamente o filho, que 
te nasceo. 

15 Dito isto, voltou Nathan para sua 
casa. E ao mesmo tempo ferio o Senhor 
ao menino, que a mulher d’Urias tinha 
parido a David, ate o ponto de se desespe- 
rar da sua vida. 

16 Fez David orapao ao Senhor pelo 
menino: e jejuou David com rigoroso je- 
jum ; e retirando-se de toda a companhia, 
esleve prostrado sobre a terra. 

17 Vierao os Officiaes Mores da sua casa 
ter com elle, e fizerao-lhe grandes instancias 
para o obrigarem a se levantar do chao : 
mas elle o recusou; e nao comeo com 
elles. 

18 Aconteceo que ao setimo dia morreo 
o menino : e os servos de David nao ou- 
savao dizer-lhe, que elle era morto. Por¬ 
que diziao : Quando o menino ainda vivia, 

e nos lhe fallavamos, nao queria elle ou- 
vir-nos: logo quanto mais se affligira elle, 
se nos lhe dissermos, que o menino 
morreo ? 

19 David porem vendo a seus servos 
em segredinhos, entendeo que o menino 
era morto. E perguntando-lhes : He mor¬ 
to o menino ? Elles lhe respond erao : He 
morto. 

20 Entao se levantou David do chao, e 
se lavou, e se ungio : e tendo mudado de 
vestido, entrou na casa do Senhor, e o ado- 
rou. Depois veio para sua casa, e pedio 
que lhe pozessem de comer, e comeo. 

21 E os seus servos lhe disserao : Como 
assim? Tu jejuaste, e choraste pelo menino, 
quando ainda vivia; e agora depois que 
elle morreo, lavaste-te, e comeste. 

22 E David lhes respondeo : Eu jejuei, e 
chorei pelo menino, em quanto vivo; porque 
dizia eu : Quern sabe se talvez o Senhor mo 
dara, e venha a viver o menino ? 

23 Mas agora que elle morreo, porque 
hei de eu jejuar? Acaso posso eu fazel-lo 
ainda viver ? Mais irei eu para elle, do que 
elle tornara para mim. 

24 Depois consolou David a sua mulher 
Bethsabee, e dormio com ella: e ella gerou 
hum filho, e lhe poz o nome de Salomao, e 
o Senhor o amou. 

25 E tendo enviado o Profeta Nathan, 
deo ao menino o nome d’Amavel ao Senhor, 
porque o Senhor o amava. 

26 Continuava Joab em bater a Rabbath 
dos Ammonitas; e quando estava a ponto 
de tomar a Cidade Real, 

27 Enviou correios a David, que lhe 
dissessem : Ategora tenho estado batendo 
a Rabbath, e a Cidade das agoas esta a to- 
mar-se. 

28 Agora pois ajunta o resto do po- 
vo, e vem ao sitio da Cidade, e toma-a : 
para nao succeder, que tendo-a eu des- 
truido, me seja julgada a honra da vic¬ 
toria. 

29 Ajuntou pois David todo o povo, e 
marchou contra Rabbath; e depois d’al- 
guns choques, a tomou. 

30 E tirou da cabepa do Rei dos Am¬ 
monitas o seu diadema, que pesava hum 
talento d’ouro, e estava enriquecido de 
pedras preciosissimas, e foi o diadema 
posto na cabepa de David. Tirou tam¬ 
bem da Cidade hum esbulho de muita 
importancia. 

31 E tendo feito sahir della os mo- 
radores, os mandou serrar, e que pas- 
sassem por sima delies carropas ferradas, 
e que os fizessem em pedapos com cu- 
telos, e os botassem em fornos de cozer 
tijolo: assim o fez com todas as Ci- 
dades dos Ammonitas. Depois voltou 
David para Jerusalem com todo o seu 
exercito. 
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CAPITULO XIII. 

Amnon, jilho de David, commette hum inces- 
to com Tliamar, irmd d'Absalom. 0 seu 
amor se troca em odio contra ella. Absa 
lom faz matar a Amnon, e se salva erncasa 
de Tholomai, Rei de Gessur. 

A CONTECEO depois disto, que Amnon, 
filho de David, se namorou de Thamar, 

irma d’Absalom, filho de David, a qual era 
de hnma rara belleza. 

2 E chegou a tal ponto a paixao que 
tinha por ella, que o amor o fez cahir do- 
ente: porque sendo ella virgem, parecia 
difficil a Amnon fazer com ella cousa algu- 
ma, que fosse contra a honestidade. 

3 Entre tanto Amnon tinha hum amigo 
mui sagaz, chamado Jonadab, filho de Sem- 
maa, irmao de David. 

4 E este disse a Amnon : Donde procede, 
que de dia em dia vas assim emagrecendo, 
sendo filho do Rei? porque te nao descobres 
tu comigo ? E Amnon lhe respondeo : Eu 
amo a Thamar, irma de meu irmao Absa¬ 
lom. 

5 E disse-lhe J onadab: Deita-te na tua 
cama, e tinge que estas doente : e quando 
teu pai te vier visitar, dize-lhe: Pepo-te, que 
fapas vir aqui minha irma Thamar, para que 
me dfi de comer, e me guize algum prato, 
que eu possa comer da sua mao. 

6 Deitou-se pois Amnon na cama, e co- 
mecou a dar-se por doente: e tendo vindo 
o Rei visital-lo, lhe disse Amnon: Pepo-te, 
que fapas aqui vir a minha irma Thamar, 
para que fapa a minha vista dous pratinhos, 
que eu coma da sua mao. 

7 Mandou pois David a casa de Thamar, 
que lhe dissessem: Vai a casa de teu irmao 
Amnon, e faze-lhe alguma cousa de comer. 

8 E Thamar tendo passado a casa de seu 
irmao Amnon, achou-o de cama : e tomando 
huma pouca de farinha, amassou-a, e desfel- 
la n’um liquido, e cozeo tudo a sua vista. 

9 E tomando o que tinha cozido, lanpou- 
o n’um prato, e poz-lho diante. Porem Am¬ 
non nao o quiz comer, e disse : Fapao sahir 
todos para fora. E quando todos tinhao ja 
sahido, 

10 Disse Amnon para Thamar: Chega- 
me ca a minha alcoba essa vianda, para que 
eu a coma da tua mao. Tomou pois Tha¬ 
mar o que tinha cozido, e levou-o a seu 
irmao Amnon a alcoba. 

11 E logo que lhe poz diante o manjar, 
pegou della, e lhe disse: Vem, minha irma, 
deita-te comigo. 

12 Ella lhe respondeo : Nao, meu irmao, 
nao me fapas esta violencia : pois que isto 
nao he licito em Israel: nao fapas tal lou- 
cura. 

13 Porque eu nao poderei soffrer o meu 
opprobrio; e tu passaras em Israel por hum 
insensato : mais val que falles ao Rei, e elle 

a ti. 
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14 Porem Amnon nao quiz ceder a seus 
rogos; e podendo mais do que ella, a forpou, 
e a desflorou. 

15 E no mesmo ponto lhe cobrou Amnon 
huma estranha aversao; de sorte que o odio, 
que concebeo contra ella, excedia muito ao 
amor que antes lhe tivera. E Amnoil lhe 
disse : Levanta-te, e vai-te. 

16 Ella lhe respondeo: Este ultraje, 
que tu agora me fazes, lanpando-me fora, 
ainda he maior do que o que primeiro me 
fizeste. E Amnon nao a quiz ouvir: 

17 Antes chamando a hum criado, que lhe 
assistia, lhe disse : Deita esta fora, e fecha a 
porta apos ella. 

18 Hia Thamar vestida de huma tunica 
talar: porque este era o trajo de que costu- 
mavao usar as donzellas filhas do Rei. E o 
criado de Amnon a deitou fora, e fechou a 
porta apos ella. 

19 Entao Thamar lancando cinza sobre a 
sua cabepa, e rasgando a tunica talar, e 
postas as maos na cabepa, se foi dalli dando 
gritos. 

20 E Absalom seu irmao lhe disse : 
Acaso teu irmao Amnon abusou de ti? Mas 
agora, irma minha, convem calar, porque he 
teu irmao: nem se angustie o teu coracao 
por isso. Ficou pois Thamar em casa de 
seu irmao Absalom, definando-se de pena. 

21 O Rei David tendo ouvido estas cou- 
sas, tomou disso grande paixao : mas nao 
quiz contristar o animo d’Amnon seu filho, a 
quem amava; porque era o seu primo- 
genito. 

22 E Absalom nao fallou a Amnon nem 
mal, nem bem: porque Absalom aborrecia 
a Amnon, por ter violado a sua irma Tha¬ 
mar. 

23 Dous annos depois aconteceo tosquia- 
rem-se as ovelhas d’Absalom em Baalhasor, 
que he ao pe d’Efraim: e Absalom convi- 
dou a todos os filhos do Rei. 

24 Para isto foi ter com o Rei, e lhe 
disse: Dou-te parte, que se tosquiao as 
ovelhas de teu servo. Rogo pois, 6 Rei, que 
venhas com os Principes a casa de teu servo. 

25 E o Rei disse a Absalom : Nao, meu 
filho, nao nos pepas que vamos todos, e te 
sejamos pesados. Tornou Absalom a ins¬ 
tar ; mas David recusou sempre, e deo-lhe 
a sua bencao. 

» 

26 Disse-lhe pois Absalom : Se tu nao 
queres vir, supplico-te que ao menos venha 
comnosco meu irmao Amnon. David lhe 
respondeo: Nao he necessario que elle va 
comtigo. 

27 Todavia Absalom o conjurou com 
tantas instancias, que por fim deixou ir com 
elle a Amnon, e a todos os mais filhos. 
Tinha Absalom preparado hum banquete, 
como hum banquete de hum Rei. 

28 E tinha Absalom dado ordem aos seus 
criados, dizendo : Estai com sentido, quan- 
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do Amnon comepar a estar turbado do 
vinbo, e eu vos der sinal: dai nelle, e matai- 
o. Nao tenhais medo, porque eu sou quern 
vo-lo mando: tende animo, e sede homens 
de valor. 

29 Executarao pois os criados d’Absalom 
a respeito d’Amnon, o que seu Amo lhes 
ha via ordenado. E todos os filhos do Rei 
levantando-se da mesa, montarao cada hum 
na sua mula, e fugirao. 

30 Hiao elles ainda no caminho, quando 
chegou aos ouvidos de David o rumor, de 
que Absalom tinha morto a todos os filhos 
do Rei, sem ficar hum so. 

31 Levantou-se entao o Rei, e rasgou os 
seus vestidos, e lanpou-se por terra; e todos 
qs criados que lhe assistiao, rasgarao os seus 
vestidos. 

32 Mas Jonadab, filho de Semmaa, ir¬ 
mao de David, disse : Nao imagine o Rei 
meu Senhor, que forao mortos todos os seus 
filhos: so morreo Amnon; porque assim o 
tinha resoluto fazer Absalom, des do dia que 
Amnon forpou a sua irma Thamar. 

33 Nao se lhe metta pois isto na cabeca 
ao Rei meu Senhor, nem creia, que todos os 
seus filhos forao mortos, quando he verdade 
que so morreo Amnon. 

34 Entretanto fugio Absalom : e eis-que 
levantando os olhos hum que estava de sen- 
tinella, vio huma grande tropa de genie, que 
vinha por hum caminho escuso, do lado do 
monte. 

35 E Jonadab disse ao Rei: Eis la vem 
os filhos do Rei: o que disse teu servo, isso 
foi o que succedeo. 

36 E apenas elle tinha acabado de fal- 
lar, quando apparecerao os filhos do Rei. 
Os quaes tendo entrado, comeparao a dar 
gritos, e a chorar: e o Rei, e todos os seus 
servos chorarao com pranto mui amargo. 

37 Porem Absalom tendo-se posto em 
fugida, foi para casa de Tholomai, filho 
d’Ammiud, Rei de Gessur. E David cho- 
rou a seu filho todos os dias. 

38 E esteve Absalom tres annos em Ges¬ 
sur, para onde se tinha refugiado. 

39 E o Rei David cessou de o perseguir, 
porque ja se tinha consolado da morte 
d’Amnon. 

CAPITULO XIV. 

Joab alcanna de David a tornada d'Absalom. 
Absalom torna para Jerusalem. Joab ob- 
tem do Rei, que elle venha d sua presenga. 

OAB, filho de Sarvia, conhecendo que o 
corapao do Rei estava inclinado para 

Absalom, 
2 Enviou a Thecua, e fez vir de la huma 

mulher mui sabida, e lhe disse : Finge que 
estas de nojo, e toma hum vestido de do, e 
nao te unjas, para pareceres corao huma 
mulher, que ha muito tempo que chora a 
hum morto. 

3 Depois presentar-te-has ao Rei, e dir- 
lhe-has taes, e taes palavras. E Joab lhe 
poz na boca tudo o que havia de dizer. 

4 Tendo-se pois presentado ao Rei esta 
mulher de Thecua, deitou-se por terra diante 
delle, e o adorou, e disse : O’Rei, salva-me. 

5 E o Rei lhe disse: Que he o que tens ? 
Ella lhe respondeo : Ai! eu sou huma mu¬ 
lher viuva; porque morreo meu marido. 

6 A tua serva tinha dous filhos, que tive- 
rao huma briga no campo, onde nao havia 
ninguem, que os podesse apartar: e hum ferio 
o outro, e o matou. 

7 E eis-que agora toda a parentela 
esta levantada contra a tua serva, e me 
dizem : Da-nos para ca a esse, que matou a 
seu irmao, para vingarmos com a sua morte 
o sangue, que elle derramou, de seu irmao, e 
tirarmos do mundo ao herdeiro: e assim 
pretendem extinguir a unica faisca, que me 
ficou, para que nao fique na terra resto al- 
gum, que faca reviver o nome de meu 
marido. 

8 E o Rei disse a mulher: Vai para tua 
casa, que eu darei ordem com que fiques 
satisfeita. 

9 E a mulher de Thecua disse ao Rei: 
Sobre mim, 6 Rei meu Senhor, recaia a 
culpa, e sobre a casa de meu pai; mas o 
Rei, e o seu throno seja innocentp. 

10 E o Rei ajuntou: Se alguem te con- 
tradisser, traze-mo ca, e esta certa que elle 
te nao inquietara mais. 

HE ella disse: Recorde-se o Rei do 
Senhor seu Deos, para que se nao multipli- 
quem os parentes do morto, e vinguem a 
sua morte, e fapao perecer a meu filho. E 
elle lhe respondeo: Viva o Senhor, que nao 
ha de cahir no chao nem hum cabello de 
teu filho. 

12 Continuou ainda a mulher : Permitte 
que a tua serva diga mais huma palavra ao 
Rei. E elle lhe disse : Falla. 

13 E a mulher proseguio: Porque pen- 
saste tu huma cousa como esta contra o povo 
de Deos, e porque tem o Rei determinado 
fazer este mat, e nao antes fazer que tome a 
vir o seu desterrado ? 

14 Nos morremos todos, e corremos pela 
terra como humas aguas, que nao tornao 
mais: nem Deos quer que alguma alma pe- 
repa; mas suspende o castigo, para que se 
nao perca de todo o que huma vez foi rejei- 
tado. 

15 Por isso he pois que eu vim dizeresta 
palavra ao Rei meu Senhor, diante do povo. 
E a tua serva disse: Fallarei ao Rei, a ver 
se d’algum modo consigo delle a grapa, que 
lhe peco. 

16 Ja o Rei ouvio a sua serva para a 
livrar a ella, e a seu filho da mao de todos 
os que nos queriao exterminar da heranca 
do Senhor. 

17 Permitte pois a tua serva dizer que a 
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palavra do Rei meu Senhor se execute como 
hum sacrificio. Porque o Rei meu Senhor 
he como hum Anjo de Deos, que se nao 
move nem de benpaos, nem de maldipoes: 
por isso he que o Senhor teu Deos esta 
comtigo. 

18 Entao disse o Rei a esta mulher: 
Nao me encubras huma cousa, que te vou a 
perguntar. E a mulher respondeo: Falla, 
6 Rei meu Senhor. 

19 E o Rei proseguio: Nao he verdade, 
que a mao de Joab anda comtigo em tudo 
isto? Respondeo a mulher, e disse : Por tua 
vida, 6 Rei meu Senhor, que o que disse o 
Rei meu Senhor, nem para a direita, nem 
para a esquerda se aparta em nada do que 
he verdade : porque com effeito o teu servo 
Joab he quem me deo esta ordem, e quern 
poz todas estas palavras na boca da tua 
serva. 

20 Teu servo Joab me mandou que te 
fallasse eu assim em parabola. Mas tu, 6 
Rei meu Senhor, es sabio, como o he hum 
Anjo de Deos, para entenderes tudo o que 
se passa sobre a terra. 

21 E o Rei disse a Joab : Eis-ahi me 
applaquei, e te concedo o que pedes. Vai 
pois, e faze voltar o mopo Absalom. 

22 No mesmo ponto se lanpou Joab por 
terra, e prostrado sobre o seu rosto adorou 
ao Rei; e felicitando-o de palavra, lhe dis¬ 
se : Hoje, 6 Rei meu Senhor, conheceo o 
teu servo, que elle achou grapa diante de 
teus olhos; porque fizeste o que teu servo te 
havia supplicado. 

23 Partio pois Joab, e foi a Gessur, e 
trouxe de la a Absalom para Jerusalem. 

24 Mas o Rei disse : Tome para sua 
casa, e nao veja a minha cara. Voltou pois 
Absalom para sua casa, e nao se presentou 
ao Rei. 

25 Ora em todo o Israel nao havia ho- 
mem tao bem feito, nem tao gentil, como 
Absalom : da planta do pe ate a cabepa nao 
havia nelle defeito algum. 

26 Quando cortava o cabello (o que elle 
fazia huma vez cada anno, porque lhe carre- 
gava muito na cabepa) achava-se que o ca¬ 
bello pesava duzentos siclos do peso ordi- 
nario. 

27 Teve porem Absalom tres filhos, e 
huma filha chamada Thamar, que era d’ele- 
gante parecer. 

28 E esteve Absalom em Jerusalem dous 
annos sem ver ao Rei. 

29 Mandou pois chamar a Joab, para o 
enviar ao Rei: mas elle nao quiz vir. Como 
o mandasse chamar segunda vez, e elle nao 
quizesse ainda vir, 

30 Disse Absalom aos seus servos : Vos 
sabeis que Joab tern hum campo ao pe do 
meu, que esta semeado de cevada: ide pois, 
e ponde-lhe fogo. E os servos d’Absalom 
pozerao fogo a seara. Vierao depois os 
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servos de Joab ter com seu Amo, rasgados 
os vestidos, e lhe disserao : os servos d’Ab¬ 
salom queimarao parte do teu campo. 

31 E Joab levantando-se foi a casa d’Ab¬ 
salom, e lhe disse : Porque pozerao os teus 
servos fogo a minha seara ? 

32 E respondeo Absalom a Joab: Eu 
mandei-te chamar, pedindo-te que viesses 
para te enviar ao Rei, e lhe dizeres: Porque 
vim eu de Gessur ? melhor me era estar 
ainda la: pepo pois a grapa de ver a cara 
do Rei: e se elle se lembra ainda da minha 
iniquidade, mande-me matar. 

33 Com isto foi Joab presentar-se ao Rei, 
e lhe contou tudo: e foi chamado Absalom; 
e entrando onde o Rei estava, o adorou 
prostrado o seu rosto em terra: e o Rei deo 
o osculo a Absalom. 

CAPITULO XV. 
Absalom se faz acclamar Rei em Hebron. 

David foge de Jerusalem. Ethai Getheo 
adhere ao seu partido. David remette a 
Area a Jerusalem com os Sacerdotes. En- 
via Id tambem a Chusai, para destnanchar 
os conselhos d'Achitofel. 

ASSADO isto, mandou Absalom fazer 
para si carropas, e gente de cavallo, e 

sincoenta homens, que andassem adiante 
delle. 

2 E levantando-se Absalom de manha, 
parava fi entrada da porta ; e a todo o que 
tinha algum negocio, e vinha a pedir justica 
ao Rei, chamava-o Absalom, e lhe dizia: 
De que Cidade es tu ? E elle respondia : 
Eu teu servo sou de tal Tribu d’lsrael. 

3 E Absalom lhe dizia : O teu negocio 
me parece que esta nos termos de dever ser 
despachado. Mas nao ha pessoa consti- 
tuida pelo Rei para te ouvir. E accrescen- 
tava Absalom: 

4 Oh! quem me dera ser Juiz sobre a 
terra, para que viessem a mim todos os que 
tem negocios, e eu os decidisse segundo a 
justipa! 

5 E quando se chegava a elle algum ho- 
mem a cortejal-lo, estendia a sua mao, e 
abrapando-o o beijava. 

6 Assim fazia com todos os d’lsrael, que 
vinhao a que o Rei os ouvisse, e julgasse : 
e com isto attrahia a si os corapoens dos ho¬ 
mens d’lsrael. 

7 Passados quarenta annos disse Absalom 
ao Rei David : Da-me licenca que eu va a 
Hebron, para cumprir la os votos, que tenho 
feito ao Senhor. 

8 Porque quando o teu servo estava em 
Gessur da Syria, fez este voto, dizendo: Se 
o Senhor me concede tornar a Jerusalem, eu 
lhe offerecerei hum sacrificio. 

9 E o Rei David lhe disse : Vai em paz. 
E elle sahindo dalli, foi para Hebron. 

10 Ao mesmo tempo enviou Absalom 
por todas as Tribus d’lsrael certos emis- 
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sarios com esta ordem: Tanto que tiverdes 
ouvido o som da trombeta, publicai que Ab¬ 
salom reina em Hebron. 

11 E forao com Absalom duzentos ho- 
mens de Jerusalem, que elle convocou, e 
que o seguiao innocentemente, sem pene- 
trarem nada a sua intenpao. 

12 Chamou tambem a Achitofel Gilonita, 
Conselheiro de David, que era da Cidade 
de Gilo. E por occasiao das victimas, que 
se immolavao, fez-se aconjura^ao poderosa, 
crescendo cada vez mais o povo, que toma- 
va o partido d’Absalom. 

13 Chegou logo hum correio a David, 
que lhe disse: Todo o Israel segue a Absa¬ 
lom com todas as veras. 

14 Entao disse David aos seus criados, 
que estavao com elle em Jerusalem: Va- 
mos, fujamos : porque nao poderemos evitar 
o cahir nas maos d’Absalom : demo-nos 
pressa a sahir, nao succeda que elle chegan- 
do nos apanhe, e traga sobre nos a ruina, e 
mande passar a cutelo a Cidade. 

15 E os servos do Rei lhe disserao: Nos 
teus servos executaremos de boa vontade 
tudo o que mandar o Rei nosso Senhor. 

16 Sahio pois o Rei a pe com toda a sua 
familia: e deixou dez mulheres de suas con- 
cubinas, para guardarem o Palacio. 

17 E depois de ter sahido o Rei a pe 
com todos os d’Israel, parou estando ja 
longe de sua casa : 

18 E todos os servos do Rei hiao ao pe 
delle: e as legioes dos Ceretheos, e Fele- 
theos, e todos os Getheos, fortes guerreiros, 
em numero de seiscentos homens de pe, que 
o tinhao seguido em Geth, hiao adiante 
delle. 

19 Entao disse o Rei a Ethai Getheo: 
Porque vens tu comnosco? Volta, e vai 
viver com o Rei; porque es forasteiro, e 
sahiste da tua terra. 

20 Hontem vieste, e hoje seras obrigado 
a sahir comnosco ? Eu irei para onde devo 
ir; mas tu, tu volta, e leva comtigo a teus 
irmaos : e o Senhor usara comtigo de mise- 
ricordia, e de verdade; porque tens dado 
mostras da tua gratidao, e fidelidade. 

21 Ethai porem lhe respondeo: Viva o 
Senhor, e viva o Rei meu Amo : que em 
qualquer estado em que tu te achares, 6 Rei 
meu Senhor, ahi se aehara comtigo o teu 
servo, quer seja na morte, quer na vida. 

22 E David disse a Ethai: Pois vem, e 
passa. E passou Ethai Getheo, e todos os 
que estavao com elle, e toda a mais multidao. 

23 E todos choravao a grandes vozes, e 
passou todo o povo: passou tambem o Rei 
atorrente de Cedron; e todo o povo tomou 
o caminho, que guia para o deserto. 

24 Ao mesmo tempo veio o Summo Sa- 
cerdote Sadoc, acompanhado de todos os 
Levitas, que levavao a Area do Testamento 
de Deos, e assentarao a Area de Deos: e 

subio Abiathar, ate que tivesse passado todo 
o povo, que tinha sahido da Cidade. 

25 Entao disse o Rei a Sadoc: Torna a 
levar a Area de Deos para a Cidade: que 
se eu achar grapa diante dos olhos do Se¬ 
nhor, elle me tornara a trazer, e fara que eu 
torne a ver a sua Area, e o seu Taberna- 
culo. 

26 Se elle porem me disser: Tu nao me 
agradas : eu estou prompto; faja de mim o 
que bem lhe parecer. 

27 Disse mais o Rei ao Sacerdote Sadoc: 
O’Vidente, torna em paz para a Cidade: e 
estejao comvosco vossos dous filhos, Achi- 
maas, teu filho, e Jonathas, filho d’Abiathar. 

28 Olhai que eu me vou esconder nas 
campinas do deserto, ate que vos me man- 
deis noticia do estado das cousas. 

29 Sadoc pois, e Abiathar tomarao a levar 
para Jerusalem a Arcade Deos; elaficarao. 

30 Entretanto David hia subindo a costa 
das oliveiras, e a subio chorando, caminhan- 
do com os pes descalpos, e a cabeca cober- 
ta: e todo o povo, que hia com elle, subia 
tambem chorando coberta a cabeca. 

31 E deo-se noticia a David, que Achi¬ 
tofel tambem entrava na conjuracao d’Ab¬ 
salom. E entao disse David : Pepo-te, Se¬ 
nhor, que infatues o conselho d’Achitofel. 

32 E quando David subia ao cume do 
monte, onde devia adorar ao Senhor, se veio 
encontrar com elle Chusai d’Arach, rasgados 
os vestidos, e coberta a cabeja de terra. 

33 E David lhe disse: Se vieres comigo, 
ser-me-has pesado: 

34 Mas se tu voltares para a Cidade, e 
se disseres a Absalom: Eu, 6 Rei, sou teu 
servo, e eu te servirei a ti, como servi a teu 
pai: dissiparas com isto os designios d’A- 
chitofel. 

35 Tu teras comtigo aos Sacerdotes Sadoc, 
e Abiathar: e tudo o que ouvires da casa do 
Rei, daras disso aviso aos Sacerdotes Sadoc, 
e Abiathar. 

36 Com elles estao seus dous filhos, Achi- 
maas, filho de Sadoc, e Jonathas, filho d’A- 
biathar: mandai-me dizer por elles tudo o 
que ouvirdes. 

37 Ao mesmo tempo porem que Chusai, 
amigo de David, chegava a Jerusalem, en- 
trou tambem nella Absalom. 

CAPITULO XVI. 
Siba, servo de Mijiboseth, calumnin a seu 

Amo na presen^a de David. Semei insulta 
a David. Absalom entra em Jerusalem. 
Chusai se lhe presenta. Absalom abusa 

publicamente das concubinas de seu pai. 

EPOIS de David ter passado algum 
tanto do alto do monte, lhe sahio ao 

encontro Siba, criado de Mifiboseth, com 
dous jumentos carregados de duzentos piles, 
de cem penduras de passas d’uvas, de cem 
camadas de figos, e de hum odre de vinho. 
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2 E disse o Rei a Siba: Para que trazes 
tu isto? E Siba lhe respondeo: Os jumentos 
sao pai-a se montarem nelles os criados do 
Rei: os paes, e figos, para dar aos que te 
seguem: e o vinho, para se algum se achar 
fraco no deserto, poder beber. 

3 E o Rei proseguio : Onde esta o filho 
de teu Amo ? Ficou em Jerusalem, respon¬ 
deo Siba, e ficou dizendo: Hoje me resti- 
tuira a casa d’Israel o Reino de meu pai. 

4 Entao disse o Rei a Siba: Teu he tudo 
o que era de Mifiboseth. E Siba lhe res¬ 
pondeo : O que eu desejo, 6 Rei meu Se- 
nhor, he achar grapa diante de ti. 

5 Chegou pois o Rei David ate Bahurim : 
e eis-que sahia dalli hum homern da paren- 
tela da casa de Saul, chamado Semei, filho 
de Gera, que adiantando-se no seu caminho, 
amaldipoava a David, 

6 E atirava pedradas contra elle, e contra 
todos os servos do Rei David: e todo o 
povo, e todos os homens de guerra marcha- 
vao a direita, e a esquerda do Rei. 

7 E Semei amaldicoando ao Rei, dizia 
assim: Sahe, sahe, homem sanguinario, e 
liomem de Belial. 

8 O Senhor te deo agora o pago de todo 
o sangue da casa de Saul: por quanto lhe 
usurpaste o Reino, e o Senhor o poz na mao 
de teu filho Absalom: e olha como os males 
te opprimem, porque es hum homem san¬ 
guinario. 

9 Entao disse Abisai, filho de Sarvia, ao 
Rei: Porque amaldipoa este cao morto ao 
Rei meu Senhor ? Eu vou cortar-lhe a ca- 
bepa. 

10 E o Rei disse: Que tenho eu comvosco, 
filhos de Sarvia? Deixai-o maldizer: porque 
o Senhor lhe mandou que maldissesse a Da¬ 
vid : e quern se atrevera a dizer, porque o 
fez elle assim? 

11 Continuou o Rei, fallando com Abi¬ 
sai, e com todos os seus servos: Vos vedes 
que meu filho, que eu gerei das minhas en- 
tranhas, procura tirar-me a vida: quanto mais 
agora hum filho de Jemini ? Deixai-o mal¬ 
dizer, conforme a ordem do Senhor: 

12 Talvez que o Senhor olhe para a mi- 
nha afflicpao, e me fapa o Senhor algum 
bem pelas maldicoes deste dia. 

13 Proseguia pois David o seu caminho, 
acompanhado dos seus. Mas Semei hia 
pelo alto costeando o monte defronte delle, 
maldizendo-o, e atirando pedras contra elle, 
e espalhando po. 

14 Chegou em fim o Rei, e com elle 
todo o povo, que o acompanhava, fatigados 
todos, e alii descanpfirao hum pouco. 

15 Entretanto entrou Absalom em Jeru¬ 
salem, seguido de todos os que erao do seu 
partido, e acompanhado d’Achitofel. 

16 E Chusai d’Arach, amigo de David, 
tendo-se presentado a Absalom, lhe disse: 
Deos te salve, 6 Rei; Deos te salve, 6 Rei. 
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17 E Absalom lhe respondeo: Pois esse 
he o agradecimento, que mostras ao teu 
amigo ? Porque nao foste com o teu amigo ? 

18 De nenhuma sorte, disse Chusai a Ab¬ 
salom : porque eu hei de ser daquelle, que 
foi eleito pelo Senhor, por todo este povo, 
e por todo o Israel; e hei de ficar com elle. 

19 E ainda quero accrescentar mais isto : 
a quem hei de eu servir? nao he ao filho do 
Rei? Como obedeci a teu pai, assim te 
obedecerei a ti. 

20 Entao disse Absalom a Achitofel: Con- 
sultai entrambos, que he o que devemos 
fazer. 

21 E Achitofel disse a Absalom: Entra as 
concubinas de teu pai, que elle deixou para 
guardarem o seu Palacio: para que em 
soando por todo o Israel, que fizeste esta 
affronta a teu pai, se unao elles mais forte- 
mente ao teu partido. 

22 Armou-se pois para Absalom huma 
tenda no terrado: e elle a vista de todo o 
Israel abusou das concubinas de seu pai. 

23 He de saber, que os conselhos, que 
Achitofel dava naquelles dias, erao consi- 
derados como os oraculos de hum Deos : e 
assim se consideravao todos os conselhos 
d’Achitofel, ora elle estivesse com David, 
ora estivesse com Absalom. 

CAPITULO XVII. 
Achitofel aconselha perseguir a David. Chu¬ 

sai destroe este conselho, e noticia-o a 
David. Davidpassa o Jorddo. Achitofel 
se enforca. Absalom per segue a David. 
David recebe certos refrescos. 

ISSE pois Achitofel a Absalom: Eu 
vou tomar comigo doze mil homens 

escolhidos, e sahirei em busca de David 
esta noite. 

2 E dando sobre elle, que esta cansado, 
e frouxo, o destrop arei: e logo que fugir o 
povo, que vem com elle, matarei o Rei 
abandonado. 

3 E farei que todo o povo volte, como 
costuma voltar hum so homem: pois que tu 
a hum so homem buscas: e todo o povo 
ficara em paz. 

4 E agradou este parecer a Absalom, e a 
todos os Aneiaos d’lsrael. 

5 Todavia Absalom disse: Chamai a 
Chusai d’Arach, e oucamos tambem, que he 
o que elle diz. 

6 Chegado que foi Chusai a presenca 
d’Absalom, este lhe disse: Eis-aqui o con¬ 
selho, que Achitofel acaba de nos dar: de- 
vemo-lo nos seguir, ou nao? Que nos 
aconselhas tu? 

7 E Chusai respondeo a Absalom: O 
conselho, que Achitofel deo, nao me parece 
bem esta vez. 

8 Tu bem sabes, accrescentou elle, quem 
he teu pai, e que a gente, que esta com elle, 
sao huns homens valentissimos, e agora com 
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o corapao amargurado, corao huma ursa, 
que discorre enfurecida pelo bosque; por 
lhe terem roubado os seus cachorros: e 
tambem teu pai he homem guerreiro, e nao 
se demorara com a sua gente. 

9 Talvez agora esta elle escondido nal- 
gnma caverna, ou outro qualquer lugar, que 
tenha escolhido. Se no principio perecer 
algum dos teus, publicar-se-ha isto, e quem 
oouvirdira: Foi destropado o povo, que 
seguia a Absalom. 

10 E ao mesmo tempo os mais fortes, 
cujos corapoes sao como de leoes, desfal- 
lecerao de pavor: porque todo o povo d’ls- 
rael sabe, que teu pai he valente, e que todos 
os que estao com elle sao esforpados. 

11 Eis-aqui pois o conselho que me 
parece bom : Ajunte-se todo o Israel des de 
Dan ate Bersabee, que sera innumeravel 
como a area do mar : e tu estaras no meio 
delies. 

12 E daremos sobrelle em qualquer lugar 
em que for achado; e cobril-lo-hemos, como 
costuma cahir o orvalho sobre a terra: e nao 
deixaremos nem hum so homem dos que 
estao com elle. 

13 Se elle se retirar para alguma Cidade, 
todo o Israel cingira aquella Cidade com 
cordas, e a traremos arrastrando ate hum 
ribeiro, para que nao fique della nem a mais 
pequena pedrinha. 

14 Entao disse Absalom, e disserao todos 
os Magnates d’Israel: O conselho de Chu- 
sai d’Arach he melhor do que o de Achitofel. 
Mas por disposipao do Senhor foi dissipado 
o util conselho d’Achitofel, para que o Se¬ 
nhor fizesse cahir o mal sobre Absalom. 

15 Assentado isto, disse Chusai aos Sa- 
cerdotes Sadoc, e Abiathar : Eis-aqui o con¬ 
selho que Achitofel deo a Absalom, e aos 
Anciaos d’Israel; e eis-aqui o que eu dei. 

16 Agora pois mandai a toda a diligencia 
avisar a David, dizendo-lhe : Nao fiques 
esta noite nas planicies do deserto, mas pas- 
sa sem dilapao a outra band a; nao seja que 
fique absorvido o Rei, e todo o povo, que 
com elle esta. 

17 E Jonathas, e Achimaas estavao espe- 
rando junto a Fonte de Rogel; e huma 
escrava lhes foi dar o aviso, e elles partirao 
a dar parte ao Rei David : porque nao de- 
viao ser vistos, nem entrar na Cidade. 

18 Succedeo com tudo, que os vio hum 
rapaz, e o deo a saber a Absalom : mas elles 
apertando o passo, entrarao em casa de hum 
homem de Bahurim, que tinha hum popo a 
entrada da casa, ao qual descerao. 

19 E a mulher deste homem estendeo 
huma coberta sobre o bocal do popo, como 
quem queria seccar cevada pilada: e assim 
ficou a cousa occulta. 

20 E tendo chegado a casa os servos 
d’Absalom, disserao a mulher: Onde estao 
Achimaas, e Jonathas ? E ella lhes respon- 

deo: Bebfirao huma pouca d’agua, e forao- 
se logo apressadamente. E os que os 
buscavao, nao os achando, voltarao para 
Jerusalem. 

21 E logo que elles se retirarao, salnrao 
Achimaas, e Jonathas do popo, e continua- 
rao o seu caminho, e derao aviso ao Rei 
David, e lhe disserao: Marcliai, e passai 
depressa o rio : porque Achitofel deo tal, e 
tal conselho contra vos. 

22 Marchou pois David logo com toda a 
sua gente, e passarao o Jordao antes d’a- 
manhecer: e nao ficou nem so hum que 
nao passasse o rio. 

23 Achitofel porem, vendo que se nao 
tinha seguido o seu conselho, apparelhou o 
seu jumento, e levantou-se, e foi para sua 
casa, e Cidade: e tendo disposto todos os 
negocios da sua casa, se enforcou, e morreo, 
e foi sepultado no jazigo de seu pai. 

24 Depois chegou David ao Arraial: e 
Absalom, seguido de todo o Israel, passou 
o Jordao. 

25 E Absalom deo o mando do seu exer- 
cito, em lugar de Joab, a Amasa, filho de hum 
homem de Jezrael, chamado Jethra, que 
entrou a Abigail, filha de Naas, irma de 
Sarvia, que foi mai de Joab. 

26 E Israel se acampou com Absalom no 
paiz de Galaad. 

27 E tendo David chegado ao Arraial, 
Sobi filho de Naas de Rabbath, Cidade dos 
Ammonitas, e Machir filho d’Ammihel de 
Lodabar, e Berzellai Galaad itade Rogelim, 

28 Lhe trouxerao hum presente de camas, 
tapetes, loupa de barro, trigo, cevada, fa- 
rinha, cevada torrada, favas,. lentilhas, graos 
fritos, 

29 Mel, manteiga, ovelhas, e novilhos 
gordos : e derao tudo isto a David, e aos 
que com elle vinhao, para que comessem: 
porque crerao que o povo, achando-se no 
deserto, estaria quebrantado de fome, de 
sede, e de fadiga. 

CAPITULO XVIII. 
Victoria do exercito de David contra Ab¬ 

salom. Absalom fugindo, fica pendurado 
de huma arvore. Joab o atravessa com tres 
lan$as. David chora arnargamente a sua 
morte. 

TAAVID pois, tendo feito revista da sua 
gente, nomeou para cada regimento 

Capitaes, e Coroneis. 
2 Deo hum terpo das suas tropas a Joab, 

outro a Abisai, filho de Sarvia, irmao de 
Joab, e outro a Ethai de Geth. Depois 
disse o Rei a sua gente: Eu sahirei tambem 
comvosco. 

3 Mas a sua gente lhe respondeo: Nao 
sahiras: porque quando os inimigos nos 
ponhao em fugida, nao terao isto por huma 
grande cousa. E quando derrotem ametade 
das nossas tropas, nem assim ficarao muito 
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satisfeitos: porque tu so es considerado 
como dez mil. He logo melhor que fiques 
na Cidade, para estares em estado de nos 
soccorrer. 

4 O Rei lhes disse: Favei o que qui- 
zerdes. Poz-se elle pois junto a porta : e o 
povo hia desfilando, form ado em esquadroes 
de cento em cento, e de mil em mil. 

5 Ao mesmo tempo deo o Rei esta ordem 
a Joab, a Abisai, e a Ethai: Guardai-me o 
mopo Absalom. E todo o povo ouvio, que 
o Rei recommendava a vida d’Absalom aos 
seus Generaes. 

6 Com isto sahio o povo a campanba 
contra Israel; e deo-se batalha no bosque 
d’Efraim. 

7 E alii foi o povo d’Israel desbaratado 
pelo exercito de David : e houve naquelle 
dia grande mortandade, ficando mortos vinte 
mil homens. 

8 E as tropas d’Absalom, fugindo depois 
do combate, forao dispersas por toda a face 
da terra: e forao mais os que do povo con- 
sumio o bosque naquelle dia, do que os que 
perecerao a espada. 

9 E aconteceo que indo Absalom mon- 
tado n’um macho, se encontrou com a gente 
de David: e tendo entrado o macho por 
baixo de hum espesso, e grande carvalho, se 
lhe enredou a cabepa no carvalho; e pas- 
sando adiante o macho, em que hia montado, 
ficou pendurado entre o Ceo, e a terra. 

10 Vendo-o neste estado hum homem, 
correo, e disse a Joab: Eu vi a Absalom 
pendurado de hum carvalho. 

11 E Joab disse ao homem, que lhetinha 
dado a noticia: Se o viste, porque o nao 
atravessaste com a terra, e eu te teria dado 
dez siclos de prata, e hum boldrie ? 

12 Elle respondeo a J oab : Ainda quan- 
do pozesses nas minhas maos mil siclos de 
prata, de nenhuma sorte estenderia eu a 
minha mao contra o filho do Rei: porque 
todos nos ouvimos a ordem, que o Rei te 
deo a ti, a Abisai, e a Ethai, quando elle 
vos disse: Guardai-me o mopo Absalom. 

13 E se eu com risco da minha vida 
tivesse feito huma acpao tao temeraria, ella 
nao poderia ser occulta ao Rei; e tu mesmo 
serias contra mim. 

14 E Joab lhe disse: Eu nao estou pelo 
que tu queres, senao que a tua vista o ma- 
tarei. Tomou pois na mao tres lanpas, e 
traspassou com ellas o corapao d’Absalom. 
E quando elle ainda palpitava pendurado 
no carvalho, 

15 Correrao dez mancebos escudeiros de 
Joab, e a golpes o acabarao de matar. 

16 No mesmo ponto deo Joab a trom- 
beta; e querendo perdoar a multidao, im- 
pedio que a sua gente nao perseguisse mais 
os Israelitas, que fugiao. 

17 E tomarao a Absalom, e o lanparao 
em huma grande cova, que havia no bosque, 
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sobre a qual levantarao hum grande montao 
de pedras: e todo Israel fugio cada hum 
para as suas tendas. 

18 Ora Absalom, quando ainda vivia, se 
tinha feito levantar huma columna no valle 
do Rei: porque tinha dito: Eu nao tenho 
filhos; e este sera hum monumento do meu 
nome. E deo o seu nome a esta columna, 
e ainda hoje se chama ella a Mao d’Ab¬ 
salom. 

19 Depois da morte d’Absalom, disse 
Achimaas, filho de Sadoc a Joab: Eu vou 
correndo ate onde esta o Rei, para lhe dizer, 
que Deos lhe fez justipa, e o vingou de seus 
inimigos. 

20 Joab lhe disse : Levar-lhe-has a nova 
outro dia, mas nao hoje: nao quero que 
sejas tu o que lha leves agora; porque he 
morto o filho do Rei. 

21 Disse pois Joab a Chusi: Parte da- 
qui, e vai annunciar ao Rei o que viste. 
Chusi lhe fez huma profunda reverencia, e 
partio a correr. 

22 Tomou Achimaas, filho de Sadoc a 
dizer a Joab : Mas se eu for tambern cor¬ 
rendo depois de Chusi? Meu filho, lhe res¬ 
pondeo Joab, porque queres tu correr? 
Nao seras portador de boas novas. 

23 Mas em fim, se eu correr? ajuntou 
Achimaas. Pois corre, lhe disse Joab. As- 
sim Achimaas, tomando hum atalho, passou 
a Chusi. 

24 Entretanto estava David assentado en¬ 
tre as duas portas da Cidade: e o sentinella, 
que estava em sima da muralha no alto da 
porta, levantando os olhos, vio vir hum ho¬ 
mem correndo so. 

25 E dando hum grande grito, o noticiou 
ao Rei: e disse o Rei: Se elle vem so, 
traz alguma boa nova. Quando este pri- 
meiro se vinha adiantando a grao pressa, e 
estava ja proximo; 

26 Eis-que descobrio o sentinella outro, 
que tambem vinha correndo; e gritando de 
sima, disse : Eu vejo la vir correndo outro 
homem so. E disse o Rei: Tambem este 
traz alguma boa nova. 

27 Accrescentou o sentinella: O modo 
de correr do primeiro parece-me com o 
correr de Achimaas, filho de Sadoc. E disse 
o Rei: Esse he hum honrado homem; e elle 
nos traz alguma boa nova. 

28 Entao gritou Achimaas, e disse ao 
Rei: Senhor, Deos te guarde : e abaixan- 
do-se ate o chao diante delle, proseguio, di- 
zendo : Bemdito seja o Senhor teu Deos, 
que te entregou as maos os que se tinhao 
sublevado contra o Rei meu Senhor. 

29 E o Rei disse: Esta vivo o mopo 
Absalom ? Respondeo-lhe Achimaas: Quan¬ 
do teu servo Joab me enviou a ti, vi eu 
levantar-se hum grande tumulto: isto he o 
que sei. 

30 Passa, lhe disse o Rei, e espera aqui. 
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Tendo elle passado, e estando posto no seu 
liigar, 

31 Appareceo Chusi, e chegando, disse: 
O’Rei, meu Senhor, trago-te huma boa 
nova; porque o Senhor julgou hoje em 
teu favor, e te livrou da mao de todos 
aquelles, que se tinhao sublevado contra ti. 

32 E o Rei disse a Chusi: He vivo o mo- 
po Absalom ? Chusi lhe respondeo : As- 
sim succeda aos inimigos do meu Rei, e a 
todos os que se sublevao contra a sua pes- 
soa para o perderem, como a elle lhe succe- 
deo. 

33 Entao o Rei cheio de tristeza, subio a 
huma sala, que estava por sima da porta, e 
e se poz a chorar. E dizia andando : Meu 
filho Absalom! Absalom meu filho ! Quem 
me dera que eu morrera por ti! Meu filho 
Absalom! Absalom meu filho! 

CAPITULO XIX. 
Continua David a chorar Absalom. Joab o 

obriga a se mostrar ao povo. A Tribu 
de Juda o conduz a Jerusalem. David 
perdoa a Semei. lleccbe a Mijiboseth. 
Berzellai lhe deixa seu jilho. Murmura- 
fdo d'Israel contra Juda. 

A O mesmo tempo forao noticiar a Joab, 
que o Rei chorava, e lamentava a seu 

filho. 
2 E a victoria se converteo em luto na- 

quelle dia para todo o povo: porque o po¬ 
vo ouvio dizer naquelle dia: O Rei esta de 
nojo por seu filho. 

3 E o povo se absleve aquelle dia de en- 
trar na cidade, como costuma abster-se hum 
povo, quando foi derrotado, e vem fugindo 
de huma batalha. 

4 O Rei entretanto estava com a cabeca 
coberta, e dizia a grandes gritos: Meu 
filho Absalom! Absalom, meu filho, meu 
filho.' 

5 Mas Joab, tendo entrado onde o Rei 
estava, lhe disse : Tu cobriste hoje de con- 
fusao a todos os teus servos, que te salvarao 
a vida, e que a salvarao a teus filhos, e a 
tuas filhas, a tuas mulheres, e a tuas concu- 
binas. 

6 Amas aos que te aborrecem, e aborre- 
ces aos que te amao : e mostraste hoje que 
se te nao da nem dos teus Officiaes, nem 
dos teus criados; e em verdade agora con- 
heci, que se Absalom vivesse, e todos nos 
fossemos mortos, entao ficarias tu contente. 

7 Agora pois levanta-te, e sahe ca fora, e 
falla, e mostra a teus servos, que estas satis- 
feito defies : porque eu te juro pelo Senhor, 
que se nao sahires, nem sequer hum homem 
ficara comtigo esta noite; e isto te sera 
peior, do que todos os males, que tem vin- 
do sobre ti, des da tua mocidade ate o pre¬ 
sente. 

8 O Rei pois se levantou, e se foi assentar 
a porta; e o povo avisado de que elle la es- 
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tava, veio todo presentar-se diante delle : 
mas os d’Israel se retirarao as suas tendas. 

9 E todo o povo em todas as Tribus d’ls- 
rael dizia a porfia: O Rei nos livrou da mao 
de nossos inimigos; elle mesmo nos salvou do 
poder dos Filistheos ; e agora foi constrangi- 
doafugirda suaterrapor causa d’Absalom. 

10 E Absalom, a quem tinhamos ungido 
por nosso Rei, morreo na batalha: ate 
quando estareis em inacpao, e porque nao 
fazeis voltar o Rei ? 

11 O Rei David porem mandou dizer aos 
Sacerdotes Sadoc, e Abiathar: Fallai aos 
Anciaos de Juda, e dizei-lhes : Porque sois 
vos os ultimos em convidar o Rei, que ven- 
ha para sua casa? (Porque tinhao chegado a 
noticia do Rei em sua casa as palavras de 
todo o Israel.) 

12 Vos sois meus irrnaos, sois meu osso, 
e minha carne : porque sois vos os ultimos 
em fazer chamar o Rei ? 

13 E dizei a Amasa: Nao es tu meu os¬ 
so, e minha carne ? Deos me trate com todo 
o seu rigor, se eu te nao fizer para sernpre 
General do meu exercito, em lugar de Joab. 

14 Com isto ganhou elle o corapao de 
todos os de Juda, como se forao hum so ho- 
mem: e enviarao a dizer ao Rei: Volta, e 
todos os teus servos. 

15 Voltou pois o Rei, e chegou atd o Jor¬ 
dao : e todos os de Juda vierao ate Galgala 
para receber o Rei, e para o acompanharem 
na passagem do Jordao. 

16 Ora Semei de Bahurim, filho de Gera, 
filho de Jemini, veio a grao pressa com os 
de Juda a encontrar-se com o Rei David, 

17 Seguido de mil homens de Benjamin. 
Veio tambem Siba, servo da casa de Saul, 
com os seus quinze filhos, e vinte servos : e 
mettendo-se pelo Jordao adiante do Rei, 

18 Passarao o vao, para fazerem passar 
a familia do Rei, e para executarem o que 
elle lhes mandasse. Mas Semei, filho de 
Gera, prostrado diante do Rei, quando ja 
tinha passado o Jordao, 

19 Lhe disse: Nao castigues, meu Se¬ 
nhor, a minha maldade, nem te lembres das 
injurias de teu servo, meu Rei, e Senhor, no 
dia que sahiste de Jerusalem ; nem as con¬ 
serves, 6 Rei, no teu corapao. 

20 Porque eu, teu servo, conhepo o meu 
peccado ; e por isso vim hoje o primeiro de 
toda a casa de Jos6, e sahi a receber ao Rei, 
meu Senhor. 

21 Mas Abisai, filho de Sarvia, respon¬ 
deo: Acaso bastarao estas palavras, para 
Semei nao ser morto, depois de ter amaldi- 
coado ao Ungido do Senhor ? 

22 E David disse: Que tenho eu comvos- 
co, filhos de Sarvia? porque vindes vos 
hoje a servir-me d’adversarios ? Pois que, 
hade hoje tirar-se a vida a hum Israelita? 
Ignore eu acaso, que hoje fui feito Rei so¬ 
bre Israel? 
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23 E disse para Semei: Nao morreras. 
E assim lhojurou. 

24 Veio tambem Mifiboseth, filho de Saul, 
a receber o Rei, sem ter lavado os pes, nem 
ter feito a barba : e nao tinha lavado seus 
vestidos, des do dia que o Rei tinha sahido, 
ate o dia, em que chegou em paz. 

25 E tendo sahido a receber o Rei em 
Jerusalem, disse-lhe o Rei: Mifiboseth, por- 
que nao foste tu comigo ? 

26 E respondeo-lhe, dizendo: Meu Rei, 
e Senhor, o meu criado me desattendeo : 
porque eu, teu servo, lhe disse, que me ap- 
parelhasse hum jumento para me montar 
nelle, e ir com o Rei: pois eu, teu servo, sou 
coxo: 

27 E elle demais disto me accusou a mim, 
teu servo, diante de ti, meu Rei, e Senhor : 
mas tu, meu Rei, e Senhor, es como hum 
Anjo de Deos; faze o que bem te parecer. 

28 Porque, quando tu podias tratar toda 
a casa de meu pai, como digna de morte, 
tu me pozeste a tua mesa: de que poderei 
eu pois queixar-me com justica ? e que mo- 
tivo terei eu para te importunar mais ? 

29 E o Rei lhe respondeo : Para que 
has de fallar mais ? O que eu mandei, ha de 
subsistir. Tu, e Siba reparti a fazenda. 

30 E Mifiboseth respondeo ao Rei: Fi- 
que elle muito embora com tudo, huma vez 
que o Rei, meu Senhor, se recolheo feliz- 
mente a sua casa. 

31 Tambem Berzellai de Galaad, tendo 
vindo de Rogelim, acompanhou o Rei na 
passagem do Jordao, prompto para o seguir 
ainda da outra banda do rio. 

32 Era Berzellai de Galaad muito velho, 
isto he, de oitenta annos, e elle mesmo tinha 
provido o Rei de viveres, quando estava nos 
arraiaes ; porque era muito rico. 

33 O Rei pois disse a Berzellai: Vem 
comigo, para viveres em minha companhia 
descanpado em Jerusalem. 

34 E Berzellai respondeo ao Rei: Quan- 
tos sao os annos da minha vida, para que 
eu suba com o Rei a Jerusalem ? 

35 Oitenta annos tenho hoje: acaso estao 
os meus sentidos com vigor para discernir 
entre o doce, e o amargo ? ou pode teu ser¬ 
vo perceber sabor no que come, e no que 
bebe? ouposso ouvir ja a voz dos cantores, 
e das cantoras ? porque hade teu servo ser- 
vir de carga ao Rei, meu Senhor ? 

36 Seguir-te-hei ainda teu servo hum 
pouco da outra banda do Jordao: tal mu- 
danpa nao me faz conta. 

37 Rogo-te pois que permittas a teu servo 
voltar-me, e morrer na minha cidade, e ser 
enterrado junto do sepulcro de meu pai, e 
de minha mai. Mas aqui esta Chamaan, teu 
servo : va elle comtigo, meu Rei, e Se¬ 
nhor ; e faze delle o que for mais do teu 
gosto. 

38 E o Rei lhe disse : Passe comigo Cha- 
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maan, e far-lhe-hei tudo o que quizeres, e 
conceder-te-hei tudo o que pedires. 

39 E como o Rei, e todo o povo tives- 
sem passado o Jordao, beijou o Rei a Ber¬ 
zellai, e o abencoou: e elle voltou para 
sua casa. 

40 Passou pois o Rei a Galgala, e Cha¬ 
maan com elle. Mas toda aTribu de Juda 
tinha acompanhado o Rei ao passar do Jor¬ 
dao, e so se tinha achado alii ametade do 
povo dTsrael. 

41 Pelo que acudindo juntos todos os 
d’lsrael ao Rei, lhe disserao : Porque te 
roubarao nossos irmaos, os de Juda, e fize- 
rao passar ao Rei, e sua familia o Jordao, e 
a toda a gente de David com elle? 

42 E todos os homens de Juda responde- 
rao aos homens d’lsrael: He porque o Rei 
a nos nos toca mais de perto : que motivo 
ha para vos enojardes por isso ? acaso come¬ 
mos nos alguma cousa do Rei, ou tem-se-nos 
dado alguns presentes ? 

43 E respondendo os dTsrael aos de Ju¬ 
da, disserao : Nos somos dez tantos mais do 
que vos para servir ao Rei : e assim mais 
nos toca David a nos do que a vos: porque 
nos fizestes este aggravo, e nao se nos deo 
aviso antes, para fazermos voltar o nosso 
Rei? E os homens de Juda responderao 
com desabrimento aos dTsrael. 

CAPITULO XX. 
Seba excita huma nova sublevagao contra 

David. Joab formaliza-se da conjianqa, 
que David mostra fazer d'Amasa, e o ma- 
ta. Vai sitiar Abela para onde Seba se 
havia retirado. Seba he morto. 

QUCCEDEO achar-se alii hum homem 
^ de Belial, por nome Seba, filho de Bo- 
chri, da Tribu de Benjamin, o qual comepou 
a dar a trombeta, e a dizer : Nos nao temos 
parte em David, nem heranca no filho d’lsai. 
Volta-te para as tuas tendas, Israel. 

2 Assim todo o Israel se separou de Da¬ 
vid, e seguio a Seba, filho de Bochri: mas os 
de Juda nao se separarao do seu Rei, des do 
Jordao ate Jerusalem. 

3 E o Rei, depois que chegou ao seu Pa- 
lacio de Jerusalem, mandou que as dez con- 
cubinas, que elle tinha deixado para o guar- 
darem, fossem encerradas n’uma casa, onde 
lhes fazia dar o que era necessario : e nao 
se chegou mais a ellas; mas ficarao assim 
encerradas, vivendo como viuvas, ate o dia 
da sua morte. 

4 Disse entao o Rei a Amasa: Faze-me 
vir dentro de tres dias todos os de Juda, 
e acha-te presente com elles. 

5 Partio logo Amasa para ajuntar os de 
Juda; mas tardou alem do tempo, que o Rei 
lhe designara. 

6 Disse pois David a Abisai: Agora af- 
fligir-nos-ha Seba, filho de Bochri, muito mais 
do que fez Absalom : por tanto toma comtigo 
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os sevvos de tea Senhor, e vai em segui- 
mento d’elle, nao succeda que ache cidades 
fortes, enos escape. 

7 Sahirao logo com elle as gentes de Joab, 
e tambem os Ceretheos, e os Feletbeos, e to- 
dos os homens mais valentes de Jerusalem, 
para perseguirem a Seba, filho de Bochri. 

8 E quando elles estavao junto da grande 
pedra, que ha em Gabaon, lhes sahio ao en- 
contro Amasa. Estava Joab vestido de huma 
tunica estreita, que lhe ficava justa ao corpo, 
e sobre ella levava cingidaa espada, pendente 
ate as ilhargas, dentro da sua bainha, feita 
com tal arte, que n’um momenta podia sahir, 
e ferir. 

9 Disse pois Joab a Amasa : Paz seja 
comtigo, meu irmao. E com a mao direita 
tomou a Amasa pela barb a, como para bei- 
jal-lo. 

10 E como Amasa nao reparou na espada, 
que trazia Joab, este o ferio n’um lado, e lhe 
lanpou por terra os intestinos ; e sem ser ne- 
cessario segundo golpe, cahio morto. Po- 
rem Joab, e Abisai, seu irmao, marcharao 
contra Seba, filho de Bochri. 

11 Entretanto alguns homens dos com- 
panheiros de Joab, parando junto ao cadaver 
d’Amasa, disserao : Eis-aqui quern quiz ser 
General de David, em lugar de Joab. 

12 E Amasa estava estendido no meio do 
eaminho, todo envolto no seu sangue. Mas 
hum homem, vendo que todo o povo parava 
avel-lo, tirou-o do eaminho parao campo, e 
o cubrio com hum manto, para os que pas- 
savao nao pararem, por causa delle. 

13 Tirado pois que foi Amasa do camin- 
ho, passavao todos os que liiao com Joab, em 
seguimento de Seba, filho de Bochri. 

14 Mas este tinha atravessado todas as 
Tribus d’lsrael ate Abela, e Bethmaacha: e 
tinha-se-lhe ajuntado tudo o que ha via de 
escolhido na gente. 

15 Vierao pois, e sitiarao-no em Abela, 
e em Bethmaacha, e levantarao baterias con¬ 
tra a cidade, e ficou esta cerrada; e toda a 
gente, que estava com Joab, trabalhava em 
arruinar os muros. 

16 Entao huma mulher da cidade, de mui- 
to siso, gritou: Ouvi, ouvi: Dizei a Joab, 
que chegue ca, que lhe quero fallar. 

17 E tendo chegado Joab, lhe disse a 
mulher: Tu es Joab? Elle lhe respondeo : 
Sou. Ouve, disse ella, as palavras de tua 
escrava. Elle lhe respondeo: Oupo. 

18 Proseguio a mulher : Noutro tempo 
costumava-se dizer : Os que buscao conselho, 
pepao-no em Abela; e assim concluiao os 
seus negocios. 

19 Acaso nao sou eu a que digo a ver- 
dade em Israel aos que ma perguntao ? e tu 
queres arruinar huma cidade, e destruir 
huma Metropole em Israel ? porque te fa- 
digas tu em destruir a heranpa do Senhor ? 

20 E Joab respondeo, dizendo: Longe, 

longe de mim que eu tal faja: eu nao des- 
truo, nem demulo. 

21 A cousa nao he assim : senao que hum 
homem do monte d’Efraim, chamado Seba, 
filho de Bochri, se levantou contra o Rei: 
David. Entregai-nos so este, e retirar-nos- 
hemos da cidade. E disse a mulher a 
Joab: Agora mesmo te sera lancadaasua 
cabepa pelo muro. 

22 Dito isto, foi ter com todo o povo, 
e fallou-lhes tao sabiamente, que a hum 
mesmo tempo foi cortada a cabeca de 
Seba, filho de Bochri, e lancada a Joab. 
Immediatamente tocou elle a trombeta, 
e se retirarao todos para as suas tendas: 
e Joab voltou a ver-se com o Rei em 
Jerusalem. 

23 Joab pois era General de todo o 
exercito d’lsrael. Banaias, filho de Joiada, 
commandava os Ceretheos, e os Feletheos. 

24 Aduram era Superintendente dos tri¬ 
butes : Josafat, filho d’Ahilud, o que pre- 
sentava os Requerimentos. 

25 Siva era Secretario: Sadoc, e Abia- 
thar, Sacerdotes. 

26 E Ira de Jair era Sacerdote de 
David. 

CAPITULO XXL 
Fome de tres annas em Israel. David en- 

trega uos Gabaonitas sete pessoas da fa- 
milia de Saul. Piedade de ResJ'a para 
com os corpos destes Principes. David 
os manda sepultar. Guerras contra os 
Filistheos. 

OUVE tambem em tempo de David 
huma fome, que durou tres annos con¬ 

tinues, sobre o que consultou David o 
oraculo do Senhor : e o Senhor lhe respon¬ 
deo, que era por causa de Saul, e da sua 
casa, que era huma casa sanguinaria, porque 
tinha morto os Gabaonitas. 

2 (Ora os Gabaonitas nao erao dos filhos 
d’lsrael, mas humas reliquias dos Ammor- 
rheos : e os Israelitas se tinhao alliado com 
elles por juramento : e Saul havia empren- 
dido extinguil-los, por hum zelo, como em 
favor dos filhos d’lsrael, e de Juda.) 

3 David pois fazendo vir os Gabaonitas, 
lhes disse: Que he o que vos quereis que 
eu faca ? e que satisfacao vos darei eu, para 
que vos abencoeis a heran^a do Senhor? 

4 E os Gabaonitas lhe responderao : Nao 
he nossa pretenpao sobre ouro, nem sobre 
prata, senao contra Saul, e contra a sua ca¬ 
sa : nem queremos que perepa homem 
d’lsrael. E o Rei lhes disse : Que he pois 
o que quereis que vos fapa ? 

5 Elles responderao ao Rei: Aquelle 
homem, que tao iniquamente nos esmagou, 
e opprimio, nos o devemos acabar de modo, 
que nao fique da sua linhagem nem hum so 
nos termos d’lsrael. 

6 Dem-se-nos sete de seus filhos, para os 
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erucificarmos a honra do Senhor em Gabaa, 
donde era Saul, que foi noutro tempo o es- 
eolhido do Senhor. E o Rei disse : Eu vo- 
los darei. 

7 E perdoou o Rei a Mifiboseth, filho de 
Jonathas, filho de Saul, por causa do jura- 
mento do Senhor, que tinha mediado entre 
David, e entre Jonathas, filho de Saul. 

8 Mas tomou os dous filhos de Resfa, 
fillia d’Aia, chamados Armoni, e Mifiboseth, 
os quaes ella houvera de Saul; e sinco fillibs 
que Michol, filha de Saul, tinha gerado a Ila- 
driel, filho de Berzellai, que era de Molathi. 

9 E entregou-os nas maos dos Gabaoni- 
tas, que os crucificarao no monte diante do 
Senhor: assim acabarao estes sete homens, 
executados todos juntos, nos primeiros dias 
da ceifa, quando se comepavao a segar as ce- 
vadas. 

10 Porem Resfa, filha d’Aia, tomando 
hum panno de cilicio o estendeo a seus pes 
sobre huma pedra, desdo principio da ceifa, 
ate que a agoa do Ceo cahio sobrelles : e 
cuidou em que as aves nao os despedapas- 
sem de dia, nem as feras de noite. 

11 E foi contado a David o que fizera 
Resfa, filha d’Aia, e concubina de Saul. 

12 Entao foi David, e tomou os ossos de 
Saul, e os ossos de Jonathas, seu filho, aos 
vizinhos de Jabes de Galaad, que os tinhao 
roubado do prapa de Bethsan, na qual os 
Filistheos os tinhao pendurado, quando ma- 
tarao a Saul em Gelboe : 

13 Dalli pois transportou David os ossps 
de Saul, e os de Jonathas, seu filho. E tpn- 
do tambem feito recolher os ossos dos que 
tinhao sido crucificados, 

14 Os mandou enterrar com os de Saul, 
e de Jonathas, seu filho, no jazigo de Cis, 
pai de Saul, em Sela, no paiz de Benjamin. 
E forao cumpridamente executadas tod as as 
ordens do Rei: depois do que se applacou 
Deos com a terra. 

15 Mas os Filistheos tornarao de novo a 
fazer guerra contra Israel; e sahio David 
com a sua gente, e pelejavao contra os Filis¬ 
theos. E como David se visse desfallecido, 

16 Jesbibenob, da linhagem d’Arafa, que 
tinha huma lanpa, cujo ferro pesava trezentas 
oncas, e cingia huma espada nova, se esfor- 
pou por ferir a David : 

17 Mas Abisai, filho de Sarvia, se metteo 
de permeio, e tendo ferido ao Filistheo, o 
matou. Entao fizerao as gentes de David 
hum juramento, dizendo: Tu nao tornaras 
a sahir a batalha comnosco, para que nao 
apagues a alampada d’Israel. 

18 Ilouve ainda huma segunda guerra em 
Gob contra os Filistheos: entao Sobochai 
de Husathi matou a Saf, da linhagem d’Ara¬ 
fa, darapa dos gigantes. 

19 ilouve mais outra terceira guerra em 
Gob contra os Filistheos, na qual Adeodato, 
filho do Bosque, que tecia pannos de cores 
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em Bethlehem, matou a Goliath de Geth, 
que levava huma lanpa, cuja hastea era co¬ 
mo o pao, em que os teceloes enrolao a 
tea. 

20 Ilouve ainda outra quarta guerra em 
Geth, na qual se achorr hum homern de 
grande estatura, que tinha seis dedos em cada 
mao, e seis em cada pe, isto he, vinte e quatro 
dedos, e era da casta d’Arafa. 

21 Este blasfemou contra Israel: mas 
Jonathan, filho de Samaa, irmao de David, 
o matou. 

22 Tinhao nascido estes quatro homens 
em Geth, da linhagem d’Arafa; e forao mor- 
tos a mao de David, e das suas gentes. 

CAPITULO XXII. 
Cantico, que David pronunciou em acgao de 

gracus, por Deos o ter livrado de todos os 
seus inimigos. 

D DAVID fallou ao Senhor as palavras 
deste Cantico, no dia em que o Senhor 

o livrou da mao de todos os seus inimigos, 
e da mao de Saul. 

2 E disse assim : O Senhor he o meu ro- 
ehedo, e a minha forpa, e o meu Salvador. 

3 Elle he o meu Deos forte; nelle espe- 
rarei: elle o meu escudo, e a forpa da minha 
salvapao. Elle he o que me levanta, elle o 
meu refugio : 6 meu Salvador, tu me livra- 
ras da iniquidade. 

4 Eu invocarei o Senhor, digno de todo o 
louvor: elle me livrara de meus inimigos. 

5 Porque me cercarao quebrantos de 
morte ; torrentes de Belial me atemorizarao. 

6 Cord as de inferno me cingirao todo ; 
lapos de morte me apanharao descuidado. 

7 Eu invocarei o Senhor na minha tribu- 
lapao, e clamarei ao meu Deos: e elle ou- 
vira a minha voz la do seu Templo, e o meu 
clamor chegara as suas orelhas. 

8 A terra se commoveo, e estremeceo : os 
fundamentos dos montes forao agitados, e 
abalados; porque o Senhor se irou contra 
elles. 

9 O fumo de seus narizes se elevou ao al¬ 
to ; hum fogo devorador sahira da sua boca : 
por elle forao accesos carvoes. 

10 Elle abaixou os Ceos, e desceo: 
tendo hum escuro nublado debaixo de seus 
pes. 

11 E subio sobre os Querubins, e voou ; 
e voou sobre as azas dos ventos. 

12 Elle poz trevas ao redor de si para se 
occultar: joeirando as aguas das nuvens do 
Ceo. 

13 Em virtude do esplendor da sua pre- 
senpa, se accend&rao carvoes de fogo. 

14 O Senhor trovejara do Ceo: e o 
Altissimo fara soar a sua voz. 

15 Elle disparou setas, e dissipou-os; 
raios, e consumio-os. 

16 E apparecerao as profundidades do 
mar, e descubrirao-se os fundamentos da 
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terra, ao ameacar do Senhor, ao vehemente 
assopro da sua ira. 

17 Elle enviou do alto, e tomou-me: 
e tirou-me das muitas aguas. 

18 Livrou-me de hum inimigo podero- 
sissimo, e daquelles que me tinhao odio: 
porque erao mais fortes do que eu. 

19 Elle me prevenio no dia da minha 
tribulacao*; e o Senhor se fez o meu nrme 
esteio. 

20 Elle me tirou ao descampado: li¬ 
vrou-me, porque eu lhe agradei. 

21 O Senhor me retribuira segundo a 
minha justica: e elle me recompensara se¬ 
gundo a pureza de minhas maos. 

22 Porque eu guardei os caminhos do 
Senhor, e nao obrei impiamente contra o 
meu Deos. 

23 Porque eu tive todos os seus manda- 
mentos diante de meus olhos: e nao me 
arredei dos seus preceitos. 

24 E serei perfeito com elle: e guardar- 
me-hei da minha iniquidade. 

25 E o Senhor me retribuira, segundo a 
minha justica: e segundo a pureza de min¬ 
has maos, diante dos seus olhos. 

26 Com o Santo seras Santo: e com o 
robusto perfeito. 

27 Com o puro seras puro: e com o 
perverso far-te-has perverso. 

28 Salvaras o povo pobre: e com os teus 
olhos humilharas os soberbos. 

29 Porque tu, Senhor, es a minha can- 
dea: e tu, Senhor, allumiaras as minhas 
trevas. 

30 Comtigo correrei armado a combater: 
com o meu Deos saltarei o muro. 

31 O caminho de Deos he immaculado; 
a palavra do Senhor he purificada ao fogo: 
elle he o escudo de todos os que esperao 
nelle. 

32 Que Deos ha, senao o Senhor ? e 
que forte ha, senao o nosso Deos ? 

33 O Deos que me cingio. de forta- 
leza: e aplainou, e aperfei^oou o meu 
caminho. 

34 Que iguala os meus pes com os 
dos cervos; e me poe sobre as minhas 
alturas. 

35 Que instrue as minhas maos para a 
peleja; e faz os meus bravos como hum arco 
de bronze. 

36 Tu me deste o escudo da tua sal- 
vacao: e a tua benignidade me engran- 
deceo. 

37 Alargaras os meus passos debaixo 
de mim: e nao desfallecerao os meus ar- 
telhos. 

38 Eu perseguirei os meus inimigos, e 
fal-los-hei em migalhas : nao tornarei atras, 
ate que os consuma. 

39 Consumil-los-hei, e os desfarei de 
modo, que se nao levantem: elles cahirao 
debaixo dos meus pes. 

40 Tu me guarneceste de forya para 
combater: fizeste acurvar debaixo de mim 
os que se me oppunhao. 

41 Fizeste que meus inimigos, e os que 
me aborreciao, voltassem as costas; e eu os 
arruinarei de todo. 

42 Elles clamarao; e ninguem vira em 
seu soccorro: clamarad ao Senhor, e elle 
nao os ouvira. 

43 Eu os moerei como o po da terra: 
trilhal-los-hei, e desfal-los-hei, como o lodo 
das ruas. 

44 Tu me salvaras das contradicjoes do 
meu povo; conservar-me-has para ser o 
Chefe das Na^oes : hum povo, que eu nao 
conheco, me servira. 

45 Os filhos estranhos me resistirao ; em 
me ouvindo, elles me obedecerao. 

46 Os filhos estranhos se desfizerao : e 
elles serao estreitados nos seus encerramentos. 

47 Viva o Senhor, e seja bemdito o meu 
Deos : e o Deos forte da minha salvaj.ao 
sera exaltado. 

48 Tu es, 6 Deos, o que me vingas, e 
o que sujeitas os povos debaixo de mim. 

49 Tu o que me tiras d’entre os meus 
inimigos; e o que me exaltas sobre os 
que me resistem : tu me livraras do homem 
injusto. 

50 Por isso, Senhor, te darei as gramas no 
meio das Nacoes: e entoarei louvores ao 
teu Nome. 

510 que engrandece as saudes do seu 
Rei, e usa de misericordia com David seu 
Ungido, e com a sua descendencia para 
sempre. 

CAPITULO XXIII. 
Ultimas palavras de David. Nomes dos 

mais valentes homem dos seus exercitos. 

47 STAS sao as ultimas palavras de Da- 
vid. Disse David, filho d’lsai: Disse 

o varao, a favor do qual se decretou sobre 
o Christo do Deos de Jacob, excellente 
Cantor d’lsrael: 

2 O Espirito do Senhor fallou por mim: 
e a sua palavra pela minha lingua. 

3 O Deos d’lsrael me disse, o Forte 
d’lsrael fallou, o Dominador dos homens, 
o justo Dominador dos que temem a Deos: 

4 Como a luz da aurora, que resplandece 
pela manha, ao" sahir do Sol sem nuvens, 
e como a herva da terra, que brota com as 
chuvas. 

5 A minha casa nao era tal diante de 
Deos, que devesse elle fazer comigo hum 
pacto eterno, hum pacto firme, e de todas 
as partes incontrastavel. Porque elle he 
toda a minha salvacao, e toda a minha 
vontade: e nao ha cousa alguma, que daqui 
nao tenha a sua origem. 

6 Mas os prevaricadores serao arrancados 
todos como os espinhos : que se nao tocao 
com as maos. 
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7 E se alguem quizer tocal-los, armar- 
se-ha de ferro, e de hum pao de lanpa : e 
pegando-lhes fogo serao queimados, ate nao 
hear nada delies. 

8 Eis-aqui os nomes dos valentes de 
David : O que se assenta em cadeira, Prin¬ 
cipe sapientissimo entre tres, elle he como 
o tenro bichinho da madeira, e elle foi o que 
de huma feita matou oitocentos. 

9 Depois deste, Eleazar Ahohita, filho 
de seu tio paterno, era o segundo entre os 
tres valentes, que se acharao com David, 
quando insultarao aos Filistheos, e se ajun- 
tarao alii para dar batalha. 

10 E tendo subido os Israelitas, se 
presentou Eleazar, e bateo os Filistheos, 
ate lhe cansar a mao, e hear pegada a 
espada: e concedeo o Senhor naquelle dia 
huma sinalada victoria : e o povo, que tinha 
fugido, voltou a tirar os despojos dos 
mortos. 

11 Depois deste era Semma, filho d’Age, 
d’Arari. Huma vez tendo-se ajuntado os 
Filistheos n’um sitio, onde havia hum campo 
cheio de lentilhas : e tendo fugido o povo 
de diante dos Filistheos, 

12 Semma se teve testo no meio do 
campo, e o defendeo, e derrotou os Filis¬ 
theos : e concedeo o Senhor huma grande 
victoria. 

13 Algum tempo antes, os tres, que 
erao os primeiros entre os trinta, tinhao 
vindo no tempo das messes ter com Da¬ 
vid a cova d’Odollao: e os Filistheos 
tinhao o seu arraial no Valle dos gigantes. 

14 E David estava n’um lugar forte : eao 
mesmo tempo havia em Bethlehem huma 
guarnicao de Filistheos. 

15 David pois teve desejos, e disse: 
Oh se alguem me dera a beber agua da 
cisterna, que ha em Bethlehem, junto a 
porta! 

16 No mesmo ponto estes tres valentes, 
rompendo pelo campo dos Filistheos, forao 
tirar agua a cisterna de Bethlehem, que 
estava junto a porta, e a trouxerao a David. 
Mas elle nao a quiz beber, senao que fez 
della offerta ao Senhor, 

17 Dizendo : Guarde-me o Senhor de 
que tal fapa. Beberei eu o sangue destes 
homens, que forao buscal-la, aventurando 
as suas vidas? Nao quiz pois bebel-la. 
Assim o fizerao estes tres fortissimos. 

18 Abisai tambem, irmao de Joab, e 
filho de Sarvia, era o primeiro dos tres, que 
se seguem: este he o que levantou a sua 
lane a contra trezentos, que matou, affamado 
entre os tres, 

19 E o mais insigne delies, e seu Prin¬ 
cipe : mas nao igualava os tres primeiros. 

20 Banaias de Cabseel, filho de Joiada, 
que foi hum homem valentissimo, e de 
grandes feitos: elle matou os dous leoes de 
Moab; e elle mesmo desceo, e matou hum 
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leao no meio de huma cisterna em tempo de 
neve. 

21 Elle foi tambem o que matou a hum 
Egypcio, homem digno de se ver, que tinha 
huma lanpa na mao: e tendo-se chegado a 
elle com huma vara, arrancou por fore a a 
lanpa da mao do Egypcio, e o matou com 
a sua propria lanpa. 

22 Isto he o que fez Banaias, filho de 
J oiada. 

23 Elle era nomeado entre os segundos 
tres, que erao os mais insignes entre os 
trinta: mas nao chegava aos tres primeiros: 
e David o fez seu Conselheiro, e Escrivao 
da Puridade. 

24 Asael, irmao de Joab, era dos trinta; 
Elehanan de Bethlehem, filho do tio paterno 
d’Asael; 

25 Semma de Harodi, Elica de Harodi, 
26 Heles de Falti, Hira de Thecua, filho 

d’Acces, 
27 Abiezer d’Anathoth, Mobonnai de 

Husati, 
28 Selmon d’Ahoh, Maharai de Neto- 

fath, 
29 Heled, filho de Baana, que tambem 

era de Netofath, Itai, filho de Ribai, de 
Gabaath, da Tribu de Benjamin, 

30 Banaia de Farathon, Heddai da tor- 
rente de Gaas, 

31 Abialbon d’Arbath, Azmaveth de Be- 
romi, 

32 Eliaba de Salaboni, Jonathan dos 
filhos de Jassen, 

33 Semma d’Orori, Ahiam d’Aror, filho 
de Sarar ; 

34 Elifeleth, filho d’Aasbai, que era filho 
de Machati, Eliam, filho d’Achitofel, de 
Gelon, 

35 Hesrai do Carmelo, Farai d’Arbi, 
36 Igaal, filho de Nathan, de Soba, Bonni 

de Gadi, 
37 Selec d’Ammoni, Naharai de Beroth, 

Escudeiro de J oab, filho de Sarvia, 
38 Ira de Jethrit, Gareb tambem de 

Jethrit, 
39 Urias Hetheo. Sao por todos trinta 

e sete. 

CAPITULO XXIV. 
Faz David resenha do seu povo. He por 

isso reprehendido pelo Prof eta Gad. Peste 
que Deos rnandou a Israel. 

ORNOU-SE de novo a accender o 
furor do Senhor contra Israel; e ex- 

citou o Senhor contra elles a David, per- 
mittindo que desse esta ordem: Vai, numera 
a Israel, e a Juda. 

2 Disse pois David a Joab, General 
do seu exercito: Corre todas as Tribus 
d’lsrael, des de Dan ate Bersabee, e fazei 
resenha do povo, para eu saber o seu nu- 
mero. 

3 E Joab respondeo ao Rei: O Senhor, 
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t eu Deos, queira multiplicar o teu povo 
outro tanto do que he agora, e ainda cem 
vezes mais aos ollios do Rei, meu Senhor: 
mas que he o que o Rei, meu Senhor, intenta 
co m isto ? 

4 Todavia a ordem do Rei prevaleceo 
as representacoes de Joab, e dos Generaes 
do exercito : e sahio Joab da presenya do 
Rei, com os primeiros Officiaes da tropa, a 
contar o povo d’Israel. 

5 Tendo elles passado o Jordao, vierao a 
Aroer, ao lado direito da cidade, que esta 
no valle de Gad: 

6 E por Jazer passarao a Galaad, e 
a terra baixa de IJodsi; e vierao aos bos- 
ques de Dan. E caminhando pelo con- 
tomo de Sidon, 

7 Passarao perto das muralhas de Tyro, 
e toda a terra dos Heveos, e dos Chananeos, 
e chegarao ate Bersabee ao Meiodia de 
Juda. 

8 Tendo assim corrido toda a terra, vol- 
tarao para Jerusalem depois de nove mezes, 
e vinte dias. 

9 Deo pois Joab ao Rei a lista do povo, 
e acharao-se em Israel oitocentos mil ho- 
mens robustos, e capazes de puxar pela 
espada; e em Juda quinhentos mil eom- 
batentes. 

10 Mas depois que foi contando o povo, 
sentio David hum remorso no seu cora^ao, 
e disse ao Senhor: Eu commetti hum 
grande peccado no que fiz: mas pepo-te, 
6 Senhor, que releves a iniquidade de teu 
servo ; porque obrei mui nesciamenfe. 

11 Levantou-se pois David pela ma- 
nha, e o Senhor dirigio a sua palavra a 
Gad Profeta, e Vidente de David, dizendo: 

12 Vai dizer a David: Eis-aqui o que 
diz o Senhor: De tres cousas se te da a 
oppao : escolhe qual queres que te mande. 

13 E Gad, tendo-se presentado a David, 
lho intimou, dizendo: Ou vira feme por 
sete annos a tua terra: ou por tres mezes 
iras fugindo de teus inimigos, e elles per- 
seguindo-te: ou ao menos havera peste na 
tua terra por tres dias. Delibera pois agora, 
e ve que resposta hei de levar a quem me 
enviou. 

14 E David respond eo a Gad: Eu me 
acho n’uma estranha perplexidade: mas 
melhor he que eu caia nas maos do Senhor 
(porque sao muitas as suas misericordias) 
do que nas maos dos homens. 

15 Mandou pois o Senhor a peste a 
Israel, des da manha atd o tempo sinalado: 
e morrerao do povo, des de Dan ate Bersa¬ 
bee, setenta mil homens. 

16 E tendo estendido o Anjo do Senhor 
a sua mao sobre Jerusalem para a destruir, 
se compadeceo o Senhor da sua afflicpao, e 
disse ao Anjo exterminador do povo: Bas- 
ta: detem agora a tua mao. E o Anjo do 
Senhor estava junto da eira d’Areuna Je- 
buseo. 

17 E David, logo que vio ao Anjo ferin- 
do o povo, disse ao Senhor : Eu sou o que 
pequei: eu sou o que obrei mal. Que 
fizerao estes, que nao sao senao humas 
ovelhas ? Volte-se, te peco, a tua mao 
contra mim, e contra a casa de meu pai. 

18 E veio Gad naquelle dia buscar a 
David, e lhe disse: Vai, e levanta hum 
Altar ao Senhor na eira d’Areuna Jebuseo. 

19 E David subio conforme a palavra, 
que Gad lhe tinha dito por ordem do Se¬ 
nhor. 

20 E como Areuna levantasse os olhos, 
vio que vinhao para elle o Rei, e os seus 
servos : 

21 E adiantando-se o adorou, prostrado 
o rosto em terra, e lhe disse: Que motivo 
ha para o Rei, meu Senhor, vir buscar a seu 
servo ? E David lhe respondeo : A com- 
prar-te a tua eira, e a edificar nella hum 
Altar ao Senhor, para que cesse a mortan- 
dade, que grassa no povo. 

22 E Areuna disse a David : Tome-a 
o Rei, meu Senhor, e sacrifique, como bem 
lhe parecer: eis-aqui estao bois para o ho- 
locausto, e hum carro, e jugos de bois para 
lenha. 

23 Todas estas cousas pedio o Rei Areu¬ 
na ao Rei, que acceitasse. E disse Areuna 
ao Rei: O Senhor, teu Deos, receba o teu 
voto. 

24 E o Rei lhe respondeo: Eu nao 
posso receber o que tu me ofiereces: mas 
comprar-to-hei pelo que vale, e nao offere- 
cerei ao Senhor, meu Deos, holocaustos, que 
me nao custem nada. Comprou-lhe pois 
David a eira, e os bois por sincoenta siclos 
de prata : 

25 E edificou alii hum Altar ao Senhor, 
sobre o qual offereceo holocaustos, e hostias 
pacificas: e o Senhor se aplacou com a terra, 
e cessou o flagello, -que assolava a Israel, 

279 



REIS, LIVRO TERCEIRO; 

CIIAMADO EM IiEBRAICO 

PRIMEIRO LIVRO DOS MALACHINS. 

CAPITULO I. 
Abisag escolhida para aquentar a David na 

sua velhice. Adonias forma sen partido 
para ser acclamado Rei. Mas Salornao 
the he prefcrido por diligencias de sua mat 
Bethsabee. Salornao perdoa a Adonias. 

A REI David tinlia envelhecido, e achava- 
^ se n’uma idade mui avan^ada: e por 
mais que o cobriao de roupa, nao aquecia. 

2 Disserao-lhe pois os seus criados : Bus- 
quemos para o Rei, nosso Senhor, huma ra- 
pariga virgem, que lhe assista, que o aquente, 
e que, dormindo a seu lado, remedee o 
grande frio do Rei, nosso Senhor. 

3 Buscarao pois em todas as terras d’ls- 
rael huma rapariga, que fosse fermosa; e 
tendo achado a Abisag de Sunam, a trouxe- 
rao ao Rei. 

4 Era esta huma rapariga d’extremada 
belleza, e dormia com o Rei, e o servia; mas 
o Rei a deixou sempre virgem. 

5 Por este tempo Adonias, filho de Hag- 
gith, se elevava, dizendo: Eu serei o que 
reine. E mandou fazer para si coches, e to- 
mou gente de cavallo, e sincoenta homens, 
que fossem correndo adiante delle. 

6 E nunca seu pai o reprehendeo, nem 
disse : Porque fazes isto ? E elle era tambem 
gentil, e o segundo genito depois d’Absalom. 

7 E tinha intelligencia com Joab, filho de 
Sarvia, e com o Sacerdote Abiathar, que am- 
bos sustentavao o seu partido. 

8 Mas nem o Sacerdote Sadoc, nem Ba- 
naias, filho dejoiada, nem o Profeta Nathan, 
nem Semei, e Rei, nem o grosso do exercito 
de David erao por Adonias. 

9 Adonias pois, tendo immolado carnei- 
ros, novilhos, e toda a sorte de victimas gor- 
das ao pe da Pedra de Zoheleth, que estava 
junto da Fonte de Rogel, convidou a todos 
seus irmaos, filhos do Rei, e a todos os de 
Juda, que estavao em servipo do Rei. 

10 Mas nao condivou nem ao Profeta 
Nathan, nem a Banaias, nem a algum dos 
mais valentes, nem a Salornao, seu irmao. 

11 Entao disse Nathan a Bethsabee, mai 
de Salornao: Tu nao ouviste, que Adonias, j 
filho de Haggith, se tern feito Rei, sem que 
nosso Senhor David o saiba ? 
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12 Agora pois vem, toma o meu con- 
selho, e salva a tua vida, e a de teu filho 
Salornao. 

13 Vai, e entraao Rei David, e dize-lhe : 
Nao he assim, 6 Rei, meu Senhor, que tu 
juraste h tua escrava, dizendo : Salornao, 
teu filho, reinara depois de mim, e elle sera 
o que se assente no meu throno ? Porque 
reinalogo Adonias? 

14 E quando tu ainda estiveres fallando 
com o Rei, sobrevirei eu depois de ti, e aca- 
barei as tuas razoes. 

15 Entrou pois Bethsabee ao Rei no seu 
quarto : e o Rei era ja muito velho, e Abi¬ 
sag de Sunam o servia. 

16 Inclinou-se Bethsabee, e adorou o Rei. 
E o Rei lhe disse: Que he o que queres ? 

17 Ella respondeo, dizendo : Meu Sen¬ 
hor, tu juraste a tua escrava pelo Senhor, teu 
Deos : Salornao, teu filho, reinara depois de 
mim, e elle sera o que se assente no meu 
throno. 

18 E agora eis-ahi temos a Adonias feito 
Rei, sem tu, 6 Rei, meu Senhor, o saberes. 

19 Elle immolou bois, e toda^e sorte de 
gordas victimas, e hum grande numero de 
cameiros; e convidou a todos os filhos do 
Rei, e ao Sacerdote Abiathar, e a Joab, Ge¬ 
neral do exercito : mas nao convidou a 
Salornao, teu servo. 

20 Entretanto todo o Israel esta com os 
olhos em ti, 6 Rei, meu Senhor, esperando 
que tu lhe declares, 6 Rei, meu Senhor, 
quem he o que deve assentar-se no teu thro¬ 
no, depois de ti. 

21 Porque, tanto que o Rei, meu Senhor, 
dormir com seus pais, eu, e meu filho Salo- 
mao seremos os peccantes. 

22 Estando ella ainda fallando com o 
Rei, eis-que ehegou o Profeta Nathan. 

23 E avisarao ao Rei, dizendo : Eis-aqui 
esta o Profeta Nathan. E Nathan entrado 

j que foi a presenfa do Rei o adorou, pros- 
trando-se em terra, e lhe disse : 

24 O’Rei, meu Senhor, acaso disseste tu : 
Adonias reine depois de mim, e elle seja o 
que se assente no meu throno ? 

25 Porque elle desceo hoje, immolou 
bois, e victimas gordas, e grande quantidade 
de carneiros; convidou a todos os filhos do 
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Itei, e aos Generaes do exercito, e ao Sa- 
cerdote Abiathar, os quaes combrao, e bebe- 
rao com elle, dizendo : Viva o Rei Ado- 
nias: 

26 Mas nao me eonvidou a mim, que sou 
servo teu, nem ao Sacerdote Sadoc, nem a 
Banaias, filho de Joiada, nem a teu servo 
Salomao. 

27 Acaso sahio esta ordem da parte do 
Rei, meu Senhor, sem que tu me declarasses 
a mim, que sou teu servo, quern era aquelle, 
que devia. depois do Rei, meu Senhor, assen- 
tar-se sobre o seu throno ? 

28 E o Rei David respondeo, dizendo: 
Chamai-me ca a Bethsabee. E tendo-se 
ella apresentado ao Rei, e estando em pe 
diante delle, 

29 Jurou o Rei, e disse : Viva o Senhor, 
que livrou a minha alma de todo o genero 
de perigos: 

30 Que assim como eu te jurei pelo Se¬ 
nhor, Deos d’Israel, dizendo : Salomao, teu 
filho, sera quern reine depois de mim, e elle 
sera o que, em meu lugar, se assente no meu 
throno: assim o cumprirei hoje. 

31 E Bethsabee, prostrando-se com o ros- 
to em terra, adorou oRei, e lhe disse : Viva 
David, meu Senhor, para todo sempre. 

32 Disse mais o Rei David : Chamai-me 
ca ao Sacerdote Sadoc, ao Profeta Nathan, 
e a Banaias, filho de Joiada. E tendo elles 
entrado a presenj a do Rei, 

33 Este lhes disse : Tomai comvosco os 
servos de vosso amo, e fazei montar na min¬ 
ha mula a meu filho Salomao; e levai-o a 
Gihon. 

34 E o Sacerdote Sadoc, com o Profeta 
Nathan o unjao alii em Rei d’Israel: e vos 
fareis soar a trombeta, e direis : Viva o Rei 
Salomao. 

35 Depois voltareis em seu seguimento, e 
elle vira assentar-se sobre o meu throno, e 
reinara em meu lugar: e eu lhe ordenarei 
que governe a Israel, e a Juda. 

36 E respondeo Banaias, filho de Joiada, 
ao Rei, dizendo: Amen: Assim o continue 
o Senhor, Deos do Rei, meu amo. 

37 Bern como o Senhor foi com o Rei, 
meu Senhor, assim seja elle com Salomao, 
e eleve o seu throno ainda mais, do que o 
throno do Rei David, meu amo. 

38 Entao descerao o Sacerdote Sadoc, o 
Profeta Nathan, e Banaias, filho de Joiada, 
com os Ceretheos, e os Feletheos; e fizerao 
montar a Salomao na mula do Rei David, e 
o levarao a Gihon. 

39 E o Sacerdote Sadoc tomou do Ta- 
bernaculo o vaso do oleo, e ungio a Salo¬ 
mao : e tocarao a trombeta, e disse todo o 
povo : Viva o Rei Salomao. 

40 E subio toda a multidao apos elle, e o 
povo cantando ao som de flautas, e mos- 
trando grande regozijo, e a terra retinio com 
as suas acclamafoes. 

41 Ouvio Adonias, e ouvlrao todos os que 
elle tinha convidado este estrondo, a tempo 
que o banquete estava ja acabado : e Joab, 
como ouvisse soar a trombeta, disse: Que 
quer dizer este ruido de cidade alvoro- 
fada?; 

42 Ainda elle estava com a palavra na 
boca, eis-que chega Jonathas, filho do Sa¬ 
cerdote Abiathar ; ao qual disse Adonias: 
Entra, porque tu es hum valente homem, e 
nos trazes algumas boas novas. 

43 E respondeo Jonathas a Adonias : 
Nao por corto : porque o Rei David, nosso 
Senhor, constituio Rei a Salomao : 

44 E enviou com elle ao Sacerdote Sadoc, 
ao Profeta Nathan, a Banaias, filho de Joia¬ 
da, aos Ceretheos, e aos Feletheos; e elles 
o fizerao montar na mula do Rei. 

45 E o Sacerdote Sadoc, com o Profeta 
Nathan o ungirao Rei em Gihon, donde 
elles voltarao com os alaridos do gosto, que 
atroarao a cidade : este he o estrondo, que 
vos ouvistes. 

46 Pelo que Salomao esta ja assentado 
no throno do Reino. 

47 E os servos do Rei entrarao a dar o 
parabem ao Rei David, nosso Senhor, dizen¬ 
do : Deos faf a o nome de Salomao ainda 
mais illustre do que o teu, e elle eleve o seu 
throno sobre o teu throno. E o Rei fez ado- 
rapao no seu leito; 

48 E disse : Bemdito seja o Senhor, Deos 
d’Israel, que me fez ver hoje com os meus 
proprios olhos ao que se assenta sobre o meu 
throno. 

49 Aquelles pois, a quern Adonias tinha 
convidado, todos cheios de medo, se levan- 
tarao, e cada hum foi para sua parte. 

50 Adonias porem, temendo a Salomao, 
se levantou, e se foi abracar com o cofho do 
Altar. 

51 Entao vierao dizer a Salomao: Eis-ahi 
Adonias, que, por temer ao Rei Salomao, 
esta agarrado ao corno do Altar, e diz: O 
Rei Salomao me jure hoje, que elle nao 
fara morrer seu servo a espada. 

52 E Salomao respondeo : Se elle se hou- 
ver como homem de bem, nao cahira em 
terra nem hum so cabello da sua cabepa: 
mas se nelle se achar maldade, mor- 
rera. 

53 Mandou pois o Rei Salomao, que o 
fossem tirar do Altar : e Adonias tendo en¬ 
trado a presen^a do Rei Salomao, o adorou : 
e Salomao lhe disse : Vai para tua casa. 

CAPITULO II. 
TJltimos conselhos de David a Salomao : sua 

morte. Adonias, Joab, e Sernei mortos por 
ordem de Salomao. Abiathar desterrado 
pelo mesmo. 

STANDO proximo o dia da morte de 
David, deo elle estes mandamentos a 

Salomao, seu filho, dizendo : 
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2 Eis-me aqui perto do termo, para onde 
caminha toda a terra: arma-te de valor, e 
porta-te como homem. 

3 E observa tudo o que o Senhor, teu 
Deos, te mandou, anda pelos seus caminhos, 
guarda as suas ceremonias, os seus preceitos, 
as suas ordenafoes, e as suas leis, conforme 
esta escrito na Lei de Moyses : para que 
entendas tudo o que fizeres, e para onde 
quer que te voltares : 

4 Para que o Senhor confirme as suas pa- 
lavras, que elle fallou de mim, dizendo : Se 
os teus filhos vigiarem sobre os seus cami¬ 
nhos, e andarem diante de mim em verdade, 
de todo o seu coraf ao, e de toda a sua alma, 
teras tu sempre algum dos teus descendentes, 
que esteja assentado no throno d’Israel. 

5 Tu sabes tambem, como me tratou 
Joab, filho de Sarvia, e o que elle fez aos 
dous Generaes do exercito d’lsrael, a Abner, 
filho de Ner, e a Amasa, filho de Jether: os 
quaes elle matou, tendo derramado o seu 
sangue em tempo de paz, como se fosse na 
guerra, e tendo tinto com elle o boldrie, que 
trazia sobre seus rins, e os sapatos, que ti- 
nha nos pcs. 

6 Faras pois conforme a tua sabedoria, e 
nao permittiras que as suas cans o levem em 
paz a sepultura. 

7 Mostraras outrosim o teu agradecimento 
aos fdhos de Berzellai de Galaad, e elles 
comerao a tua mesa: porque me salhrao ao 
encontro, quando eu fugia de diante d’Ab- 
salom, teu irmao. 

8 Tens tambem comtigo a Semei, filho de 
Gera, filho de Jemini de Bahurim, que me 
maldisse comhuma pessima maldif ao, quan¬ 
do eu hia para o arraial: mas porque elle veio 
encontraivse comigo, passando eu o Jordao, 
eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: Nao te 
matarei a espada. 

9 Nao deixes sem castigo o seu crime. 
Homem entendido es para saberes, como te 
has de haver com elle : e levaras as suas cans 
a sepultura com morte violenta. 

10 Adormeceo pois David com seus pais, 
e foi sepultado na cidade de David. 

11 E o tempo, que David reinou sobre 
Israel, forao quarenta annos : elle reinou sete 
annosem Hebron, etrintae tres em Jerusa¬ 
lem. 

12 Ao mesmo tempo Salomao se assen- 
tou sobre o throno de David, seu pai, e o seu 
Reino se fortificou sobre maneira. 

13 Entao entrou Adonias, filho de Haggith, 
a ver a Bethsabee, mai de Salomao. Bethsa- 
bee lhe disse : He por ventura de paz a tua 
entrada? Elle lhe respondeo: De paz he. 

14 E ajuntou: Tenho huma palavra que 
te dizer. Dize-a, respondeo Bethsabee. 

15 Tu sabes, disse Adonias, que o Reino 
era meu, e que todo o Israel me tinha 
escolhido com preferencia para seu Rei: 
mas o Reino foi transferido, e passou para 
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meu irmao; porque o Senhor o destinou 
para elle. 

16 Agora pois huma so cousa te pe£o; 
nao me fayas passar pela vergonha de ma 
recusares. Disse Bethsabee : Explica-te. 

17 Continuou Adonias : Como o Rei Sa¬ 
lomao nao pode negar-te nada, pe^o-te que 
lhe digas, que me db a Abisag de Sunam 
por mulher. 

18 Bethsabee lhe respondeo: Esta bem, 
eu fallarei por ti ao Rei. 

19 Veio pois Bethsabee ter com o Rei 
Salomao, para lhe fallar por Adonias : e o 
Rei se levantou a vir recebel-la, e a saudou 
com huma profunda reverencia, e se assen- 
tou no seu throno; e poz-se hum throno 
para a mai do Rei, a qual se assentou a sua 
mao direita. 

20 E disse Bethsabee a Salomao: Eu 
nao tenho senao huma pequena cousa que 
te pedir: nao me envergonhes com a re- 
pulsa. E o Rei lhe disse: Dize, minha 
mai, que he o que pedes: porque nao sera 
justo deixar-te ir descontente. 

21 Disse Bethsabee : De-se Abisag de 
Sunam por mulher a Adonias, teu irmao. 

22 E respondeo o Rei Salomao a sua 
mai, e lhe disse: Porque pedes tu Abisag 
de Sunam para Adonias ? Pede logo tam¬ 
bem para elle o Reino: porque elle he 
meu irmao mais velho, e tem por si ao 
Sacerdote Abiathar, e a Joab, filho de 
Sarvia. 

23 Jurou pois o Rei Salomao pelo Se¬ 
nhor, e disse : Deos me trate com todo o 
seu rigor, se nao he verdade, que Adonias 
por esta palavra fallou contra a sua propria 
vida. 

24 E agora juro pelo Senhor, que me 
segurou, e me collocou no throno de David, 
meu pai, e que estabeleceo a minha casa, 
como tinha dito: juro, digo, que Adonias 
sera hoje morto. 

25 E mandou o Rei Salomao com esta 
ordem a Banaias, filho de Joiada, o qual 
o ferio, e matou. 

26 Disse tambem o Rei ao Sacerdote 
Abiathar : Vai para Anathotli, para o teu 
campo, que na verdade es digno de morte ; 
mas eu te nao matarei hoje, attendendo a 
que levaste a Area do Senhor Deos diante 
de meu pai David, e acompanhaste a 
meu pai em todos os trabalhos, que pa- 
deceo. 

27 Desterrou pois Salomao a Abiathar, 
para nao exercitar mais as func^oes de Sa¬ 
cerdote do Senhor, e para se cumprir a 
palavra, que o Senhor tinha proferido em 
Silo, acerca da casa de Heli. 

28 E chegou esta noticia a Joab, o qual 
tinha seguido o partido d’Adonias, e nao 
o de Salomao: fugio pois J oab para o 
Tabernaculo do Senhor, e pegou-se ao co»- 
no do Altar. 
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29 E vierao dizer ao Rei Salomao que 
Joab tinha fugido para o Tabernaculo do 
Senhor, e estava ao pe do Altar: e Salomao 
mandou a Banaias, filho de Joiada, e lhe 
disse : Vai, e maia-o. 

30 Foi Banaias ao Tabernaculo do Se¬ 
nhor, e disse a Joab : O Rei manda, que 
saias daqui. E Joab lhe respondeo: Nao 
sahirei, antes morrerei aqui. Deo Banaias 
parte disto ao Rei, e lhe disse: Eis-aqui a 
resposta, que me deo Joab. 

31 E o Rei lhe disse: Faze, como elle 
te disse : mata-o, e sepulta-o ; e com isto 
tolheras, que nem eu, nem a casa de meu 
pai fiquemos encarregados no sangue inno- 
cente, que Joab derramou. 

32 E o Senhor fara que o sangue delle 
recaia sobre a sua cabepa; porque assassi- 
nou a dous homens justos, e melhores do 
que elle: e os matou a espada, sem que 
meu pai David o soubesse; quaes forao 
Abner, filho de Ner, General do exercito 
d’lsrael, e Amasa, filho de Jether, General 
do exercito de Juda : 

33 E o seu sangue recahiia para sempre 
sobre a cabepa de Joab, e sobre a cabeca da 
sua posteridade. Mas a David, e k sua 
descendencia, k sua casa, e ao seu throno, 
de o Senhor paz para sempre. 

34 Partio pois Banaias, filho de Joiada, e 
arremettendo a Joab, o matou : e elle foi 
sepultado em sua casa, no deserto. 

35 Entao, em lugar de Joab, constituio o 
Rei a Banaias, filho de Joiada, por General 
do exercito : e em lugar d’Abiathar poz por 
Sacerdote a Sadoc. 

36 Mandou o Rei tambem chamar a 
Semei, e lhe disse : Faze para ti huma casa 
em Jerusalem, e deixa-te estar ahi: e nao 
sairas d’alli, andando de huma parte para a 
outra. 

37 Mas tem entendido, que em qualquer 
dia que d’alli sahires, e passares a torrente 
de Cedron, seras morto: o teu sangue reca- 
hira sobre a tua cabepa. 

38 E disse Semei ao Rei: Justa ordem 
he esta: como o disse o Rei, meu Senhor, 
assim o executarao teu servo. Morou pois 
Semei em Jerusalem largo tempo. 

39 Mas passados tres annos, aconteceo 
que os escravos de Semei fugirao phra 
Achis, filho de Maacha, Rei de Geth: e 
vierao dizer a Semei, que os seus escravos 
tinhao ido para Geth. 

40 Levantou-se pois Semei, e silhou o 
seu jumento : e foi ter com Achis a Geth 
em busca dos seus escravos, e tornou-os a 
trazer de Geth. 

41 E deo-se aviso a Salomao, que Semei 
tinha ido de Jerusalem a Geth, e voltado 
de Geth para Jerusalem. 

42 E mandando-o chamar, lhe disse: 
Nao te conjurei eu pelo Senhor, e te avisei 
antes, dizendo: Tem entendido, que em 

qualquer dia que sahires a huma, ou outra 
parte morreras ? E tu me respondeste: 
Justa ordem he esta, que acabo de ouvir. 

43 Porque nao guardaste tu logo o jura- 
mento, que fizeste ao Senhor, e a ordem, 
que eu te havia dado ? 

44 E o Rei disse a Semei: Tu sabes 
todo o mal, que a tua consciencia te accusa 
teres feito a David, meu pai: o Senhor fez 
recahir a tua malicia sobre a tua cabeca. 

45 E o Rei Salomao sera abenpoado, e o 
throno de David sera para sempre estavel 
diante do Senhor. 

46 Deo pois o Rei ordem a Banaias, 
filho de Joiada, o qual tendo sahido a exe- 
cutal-la, ferio a Semei, e o matou. 

CAPITULO III. 
Salomao se desposa com a jilha de Farau. 

Fede a Deos sabedoria. Deos lha da. 
sobre as riquezas, e a gloria. Juizo que 
elle fez entre duas mulheres. 

HTENDO-SE assim confirmado o Reino 
* em mao de Salomao, este se aparen- 

tou com Farao, Rei do Egypto: porque 
casou com huma sua filha, a qual levou 
para a cidade de David, ate que acabasse 
de edifiear a sua casa, e a casa do Senhor, 
eo muro, que se fazia a roda de Jerusalem. 

2 Entretanto o povo immolava sobre 
os altos: porque ate aquelle dia nao se 
tinha edificado Templo ao Nome do Se¬ 
nhor. 

3 Mas Salomao amava o Senhor, e se 
conduzia segundo os preceitos de David, seu 
pai, excepto que sacrificava, e queimava 
mcenso nos altos. 

4 Foi Salomao pois a Gabaon para la 
sacrificar: porque este era o mais conside- 
ravel entre todos os altos: e offereeeo mil 
hostias em holocausto sobre o altar, que 
havia em Gabaon. 

5 Entao appareceo o Senhor a Salomao 
em sonhos de noite, e lhe disse: Pede-me 
o que queres que eu te de. 

6 E Salomao lhe respondeo : Tu usaste 
de grande misericordia com meu pai David, 
teu servo, segundo foi a verdade, e justipa, 
com que elle andou na tua presenca, e segun¬ 
do a rectidao de corapao, com que elle viveo 
diante de teus olhos: Tu lhe guardaste a 
tua grande misericordia, e tu lhe deste hum 
filho, que se assentasse sobre o seu throno, 
como hoje o esta. 

7 Agora pois, 6 Senhor Deos, tu me 
fizeste reinar a mim, teu servo, em lugar 
de David, meu pai: mas eu sou hum me- 
nino pequenino, que nao sei por onde hei 
de sahir, nem por onde hei de entrar. 

8 E o teu servo se aclia no meio de hum 
povo, que tu escolheste, de hum povo in- 
finito, que nao pode contar-se, nem reduzir- 
se a numero pela sua multidao. 

9 Da pois a teu servo hum corapao docil, 
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para poder julgar o teu povo, e discernir 
entre o bem, e o mal. Porque quem po- 
dera julgar a este povo, a este teu povo tao 
vasto ( 

10 Agradou pois ao Senhor esta orapao de 
Salomao ; visto ter sido tal o seu assumpto. 

11 E o Senhor disse a Salomao : Pois 
que esta foi a petipao, que me fizeste, e nao 
pediste para ti nem muitos dias de vida, nem 
riquezas, nem a morte de teus inimigos ; 
mas o que me pediste foi a sabedoria, para 
discernires o que he justo : 

12 Sabe que ja te fiz o que me pediste, e 
te dei hum corapao tao cheio de sabedoria, 
e de intelligencia, que nenhum antes de ti 
te foi semelhante, nem se levantara tal 
depois de ti. 

13 E demais a mais te dei tambem, o 
que tu me nao pediste: a saber, riquezas, e 
gloria em tal grao, que nao se achara hum 
semelhante a ti entre os Reis dos seculos 
passados. 

14 Se tu porem andares nos rneus ca- 
minhos, e guardares os meus preceitos, e 
os meus mandamentos, como teu pai os 
guardou, eu te darei tambem hum vida larga. 

15 Entao despertou Salomao, e entendeo 
qual era o sonho : e tendo vindo a Jeru¬ 
salem, se poz diante da Area do concerto do 
Senhor, offereceo holocaustos, e victimas 
pacificas, e deo a todos os seus criados hum 
grande banquete. 

16 Nesta occasiao vierao ter com o Rei 
duas mulheres prostitutas, e se puzerao di¬ 
ante delle, 

17 Huma das quaes lhe disse : Pepo-te, 
meu Senhor, que me fapas justipa: eu, 
e esta mulher habitavamos n’uma mesma 
casa, e eu pari na mesma camara, em que 
ella estava. 

18 E tres dias depois de eu ter parido, 
pario ella tambem: e nos estavamos juntas; 
e nao havia na casa outra alguma pessoa, 
senao nos ambas. 

19 E huma noite morreo o filho desta 
mulher: porque ella dormindo o suffocou, 
cahindo-lhe em sima. 

20 E levantando-se no mais profundo 
silencio da noite, a tempo que eu, tua escra- 
va, dormia, me tirou do lado a meu filho, e 
o poz junto a si: e poz junto a mim a seu 
filho, que estava morto. 

21 E tendo-me eu levantado pela rnanha 
para dar de mamar a meu filho, achei que 
elle estava morto : e olhando para elle com 
mais attenpao ja dia claro, achei que elle 
nao era o meu, que eu havia gerado. 

22 E a outra mulher respondeo : Nao he 
assim como tu dizes; mas o teu filho mor¬ 
reo, e o meu he o que esta vivo. A primeira 
pelo contrario replicava: Mentes : porque o 
meu filho he o que esta vivo, e o teu o que 
morreo. E deste modo contendiao diante 
do Rei. 

23 Entao disse o Rei: Esta diz : O meu 
filho esta vivo; e o teu esta morto. E 
a outra responde : Nao : Mas o teu filho 
he o que morreo, e o meu o que esta vivo. 

24 E continuou o Rei: Trazei-me ca 
huma espada. E como fosse trazida huma 
espada diante do Rei, proseguio elle: 

25 Dividi emduas partes o infante, que 
esta vivo, e dai ametade a huma, e ametade 
a outra. 

26 Entao a mulher, cujo filho estava 
vivo, disse para o Rei: (porque as suas 
entranhas se lhe commoverao de ternura por 
seu filho) Senhor, pepo-te que lhe des o 
infante vivo, e nao o mates. A outra pelo 
contrario dizia: Nao seja nem para mim, 
nem para ti, mas divida-se. 

27 Respondeo o Rei, e disse: Dai a 
esta o infante vivo, e nao se mate: porque 
esta he sua mai. 

28 Tendo pois ouvido todo o Israel, de 
que modo o Rei havia sentenciado este 
negocio, temerao-no, e respeitarao-no, vendo 
que havia nelle a sabedoria de Deos para 
fazer justipa. 

CAPITULO IV. 
Principaes Ministros de Salomao. Exten- 

sdo dos seus dorninios. Paz durante o seu 
Reinado. Sabedoria deste Principe. 

RA o Rei Salomao reinava sobre todo 
o Israel. 

2 E estes erao os principaes Ministros, 
que tinha : Azarias, filho do Sacerdote 
Sadoc: 

3 Elihoref, e Ahia, filhos de Sisa, Secre¬ 
taries; Josafat, filho d’Ahilud, Chanceller: 

4 Banaias, filho de Joiada, General do 
exercito; e Sadoc, e Abiathar erao Sacer- 
dotes: 

5 Azarias, filho de Nathan, tinha a inten- 
clencia sobre os que assistiao ao Rei; Zabud 
Sacerdote, filho de Nathan, era Privado do 
Rei: 

6 Ahisar era Mordomo; e Adoniram, 
filho de Abda, Superintendente dos tri¬ 
butes. 

7 E Salomao tinha doze Governadores 
sobre todo o Israel, que tinhao a seu cargo 
prover a mesa do Rei, e de toda a sua casa : 
porque cada mez do anno hum d’elles sub- 
ministrava onecessario. 

8 E estes sao os seus nomes : Benhur, 
no monte d’Efraim. 

9 Bendecar, em Macces, Salebim, Beth- 
sames, Elon, e Bethanan. 

10 Benhesed, em Aruboth: e ao mesmo 
pertencia Socho, e toda a terra d’Efer. 

11 Benabinadab, que tinha na sua repar- 
ticao todo o paiz de Nefathdor, casado com 
Tafeth, filha de Salomao. 

12 Bana, filho d’Ahilud, era Governador 
de Thanac, de Mageddo, e de todo o paiz 
de Bethsan, que he vizinho de Sarthana 
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debaixo de Jezrael, desde Bethsan at6 Abel- 
mehula, defronte de Jecmaan. 

13 Bengaber, em Raraoth Galaad: e 
este tinha as Aldeas de Jair, filho de Ma- 
nasses, que sao em Galaad: este mesmo 
governava em todo o paiz d’Argob, que 
he em Basan, sessenta cidades grandes, e 
muradas, que tinhao fechaduras de bronze. 

14 Ahinadab, filho d’Addo, era Governa- 
dor em Manaim. 

15 AchimaasemNefthali: e este tambem 
tinha por mulher a Basemath, filha de Sa¬ 
lomao. 

16 Baana, filho de Husi, em Aser, e em 
Baloth. 

17 Josafat, filho de Fame, em Issachar. 
18 Semei, filho d’Ela, em Benjamin. 
19 Gaber, filho d’Uri, na Provincia de 

Galaad, no paiz de Sehon, Rei dos Amor- 
rheos, e d’Og, Rei de Basan, sobre quanto 
havia n’aquella terra. 

20 Juda, e Israel erao pela sua multidao 
hum povo innumeravel, como a area do 
mar: elles viviao na abundancia, e na 
alegria. 

21 E tinha Salomao debaixo do seu do- 
minio todos os Reinos, des do rio do paiz 
dos Filistheos ate a fronteira do Egypto : 
e elles lhe offereciao presentes, e lhe esti- 
verao suieitos por todos os dias da sua 
vida. 

22 Os viveres para a mesa de Salomao 
erao cada dia trinta coros de flor de farinha, 
e sessenta de farinha ordinaria, 

23 Dez bois gordos, vinte bois dos que 
andavao a pastar, e cem carneiros, alem das 
carnes de capa, veados, eorcas, bois monte- 
zes, e toda a casta d’aves cevadas. 

24 Porque elle dominava sobre todo o 
paiz, que estava da banda de ca do rio, 
desde Thaphsa ate Gaza; e todos os Reis 
destas Provincias lhe erao sujeitos : e de 
toda a parte tinha paz com todos os vizinhos. 

25 Todo o homem de Juda, e d’lsrael 
viveo na sua terra sem temor algum, cada 
qual debaixo da sua parreira, e debaixo da 
sua figueira, des de Dan ate Bersabee, por 
todo o tempo que Salomon reinou. 

26 E tinha Salomao quarenta mil man- 
gedouras de cavallos, que puxavao por car- 
ropas, e doze mil cavallos de montar. 

27 E a todos sustentavao os sobreditos 
Officiaes do Rei: os quaes tambem nos 
tempos competentes proviao com summo 
cuidado tudo o que era necessario para a 
mesa do Rei Salomao. 

28 Levavao tambem para o sitio, em que 
estava o Rei, cevada, e palha para os caval¬ 
los, e bestas de carga, conforme a ordem, 
que tinhao recebido. 

29 Demais deo Deos a Salomao huma 
sabedoria, e prudencia sobremaneira grande, 
e huma capacidade d’espirito, como a area, 
que ha na praia do mar. 

III. Cap. V. 

30 E a Sabedoria de Salomao excedia a 
sabedoria de todos os Orienlaes, e de 
todos os Egypcios. 

31 Elle era mais sabio do que todos 
os homens ; mais sabio do que Ethan Ez- 
rahita, do que Ileman, e Chalcol, e Dorda, 
filhos de Mahol: e a sua nomeada se esten- 
dia por todas as napoes vizinhas. 

32 Propcz tambem Salomao tres mil pa¬ 
rabolas : e forao os seus canticos mil e 
sinco. 

33 Outrosi tratou de todas as arvores, des 
do cedro, que ha no Libano, ate o hysopo, 
que sahe da parede: e tratou igualmente 
dos animaes da terra, das aves, dos reptis, 
e dos peixes. 

34 E de todos os paizes vinha gente a 
ouvir a sabedoria de Salomao ; e de todos 
os Reis da terra, que ouviao fallar de sua 
sabedoria. 

CAPITULO V. 
Allianga entre Hiram, e Salomao. Hiram 

lhe manda as madeiras necessarias para a 
construcgao do Templo. Salomao escolhe 
d'entre os Jilhos d'Israel os que havido de 
trahalhar neste edificio. 

IRAM, Rei de Tyro, tambem enviou seus 
servos a Salomao, depois que ouvio que 

elle tinha sido ungido Rei, em lugar de seu 
pai: porque Hiram sempre fora amigo de 
David. 

2 E Salomao mandou dizer a Hiram : 
3 Tu sabes qual foi o desejo de David, 

meu pai, e que lhe nao foi possivel edificar 
huma casa ao Nome do Senhor, seu Deos, 
em razao das guerras, que estava necessitado 
a sustentar, de todas as partes, em quanto o 
Senhor lhe nao mettesse debaixo dos pes os 
seus inimigos. 

4 Porem agora o Senhor, meu Deos, me 
concedeo descanco por toda a parte : e nao 
ha contrario, nem mao eneontro algum. 

5 Pelo que trago no sentido edificar hum 
Templo ao Nome do Senhor, meu Deos, 
conforme o que o Senhor ordenou a David, 
meu pai, quando lhe disse : Teu filho, que 
eu farei assentar em teu lugar sobre o teu 
throno, esse sera o que edifique hum Tem¬ 
plo ao meu Nome. 

6 Da ordem pois a teus servos, que me 
cortem cedros do Libano; e os meus ser¬ 
vos estarao com os teus ; e eu darei a teus 
servos qualquer paga, que tu me pepas : por¬ 
que tu sabes que no meu povo nao ha nin- 
guem, que saiba cortar madeira, como os Si- 
donios. 

7 Hiram, como ouvisse as palavras de Sa¬ 
lomao, alegrou-se em extremo, e disse: Bem- 
dito seja hoje o Senhor Deos, que deo a 
David hum filho sapientissimo, para gover- 
nar este grande povo. 

8 E mandou dizer a Salomao : Eu ouvi 
tudo o que me mandaste dizer: eu executa- 
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rei tudo o que desejas acerca das madeiras 
de cedro, e de faia. 

9 Os raeus servos as levarao do Libano 
ate o mar : e eu as farei embarcar em canoas 
ate o lugar, que tu me designares, no qual 
as farei abordar, e tu teras guidado de man- 
dar quem as receba : e dar-me-has por isso 
tudo o que for necessario para a sustentapao 
de minha casa. 

10 Deo pois Hiram a Salomao de madei¬ 
ras de cedro, e de faia tudo quanto elle de- 
sejava. 

11 E Salomao dava a Hiram para susten- 
to de sua casa vinte mil coros de trigo, e 
vinte coros de purissimo azeite: estes erao 
os provimentos, que Salomao dava a Hiram 
todos os annos. 

12 Deo o Senhor tambem a sabedoria a 
Salomao, conforme lho tinha promettido : e 
havia paz entre Hiram, e Salomao, e ambos 
fizerao allianpa. 

13 E escolheo o Rei Salomao obreiros 
em todo o Israel; e a ordem, que intimou, 
foi, que fossem trinta mil homens. 

14 E elle os mandava ao Libano por seu 
turno, dez mil cada mez, de sorte que fica- 
vao dous mezes em suas casas : e Adoniram 
tinha a intendencia de toda esta gente. 

15 E teve Salomao setenta mil, que acar- 
retavao o que havia que trazer; e oitenta 
mil, que cortavao as pedras no monte : 

16 Afora os Sobrestantes de cada obra, 
que erao em nurnero de tres mil e trezentos, 
que davao as ordens ao povo, e aos que 
trabalhavao. 

17 E o Rei lhes mandou que tirassem 
pedras grandes, pedras de preco para os ali- 
cerces do Templo, e que as quadrassem: 

18 E lavrarao-nas os canteiros de Salo¬ 
mao, e os canteiros de Hiram : os de Giblos 
porem apparelharao as madeiras, e as pedras 
para se edificar a casa. 

CAPITULO VI. 
Epoca, e Descrip$ao do Templo de Salomao. 

T^OI assim pois, que aos quatrocentos e 
oitenta annos da sahida dos filhos d’Israel 

da terra do Egypto, no quarto anno do Rei- 
nado de Salomao sobre Israel, no mez de 
Zio, (que he o segundo mez) se comepou a 
edificar a casa para o Senhor. 

2 A casa porem, que Salomao edificou 
em honra do Senhor, tinha sessenta covados 
de comprido, e vinte covados de largo, e 
trinta covados de alto. 

3 E havia hum Portico diante do Templo 
de vinte covados de comprido, conforme a 
medida da largura do Templo : e tinha dez 
covados de largo ante a face do Templo. 

4 E fez no Templo janellas obliquas. 
5 E edificou sobre a parefle do Templo 

diversos andares ao redor, nas paredes da 
casa pelo contorno do Templo, e do Oraeu- 
lo; e fez varios quartos a roda. 
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6 O andar dabaixo tinha sinco covados 
de largo, o andar do meio seis covados de 
largo, o terceiro andar sete covados de largo. 
E poz vigas ao redor da casa pela parte de 
fora, para que nao estribassem nas paredes 
do Templo. 

7 E quando a casa se edificava, faziao-na 
de pedras lavradas, e perfeitas: e nao se 
ouvio martello, nem machado, nem instru¬ 
ment© algum de ferro, em quanto ella se 
edificava. 

8 A porta do lado do meio estava na 
parte direita da casa: e subiao por hum ca- 
racol ao andar do meio, e deste ao terceiro. 

9 E edificou a casa, e a acabou: cobrio 
tambem a casa com prancboes de cedro. 

10 E fez por sima de toda a casa hum 
madeiramento de sinco covados d’altura, e 
cobrio a casa com madeira de cedro. 

11 Entao fallou o Senhor a Salomao, e 
lhe disse : 

12 Esta casa, que tu edificas, se tu anda¬ 
res nos meus preceitos, e executares as mi- 
nhas ordenanpas, e guardares todos os meus 
mandamentos, caminhando por elles; eu 
verificarei na tua pessoa as palavras, que 
disse a David, teu pai: 

13 E habitarei no meio dos filhos d’lsrael, 
e nao desampararei o meu povo d’ Israel. 

14 Salomao pois edificou a casa, e a 
acabou. 

15 E guarneceo as paredes da casa pelo 
interior de taboas de cedro, des do pavimen- 
to da casa ate o mais alto das paredes, e ate 
os pranchoes: e as vestio por dentro de 
madeira de cedro, e cobrio o pavimento da 
casa com taboas de faia. 

16 Fez tambem huma divisao de madei¬ 
ras de cedro d’altura de vinte covados na 
parte posterior do Templo, des do pavimen¬ 
to ate o mais alto : e destinou o lugar do 
fundo do Oraculo para o Santo dos Santos. 

17 O Templo porem, des da porta do 
Oraculo, tinha quarenta covados. 

18 E toda a casa pelo interior estava for- 
rada de cedro, tendo suas entalhaduras, e 
j unturas feitas com grande arte, e seus ental- 
hes de relevo : tudo estava coberto de taboas 
de cedro ; e nao se descobria cousa alguma 
de pedra na parede. 

19 Fez assim mesmo o Oraculo no meio 
do Templo, na parte mais interior, para por 
n’elle a Area do concerto do Senhor. 

20 O Oraculo porem tinha vinte covados 
de comprido, vinte covados de largo, e vinte 
covados de alto: e elle o cobrio, e vestio de 
purissimo ouro : e tambem cobrio de cedro 
o Altar. 

21 Cobrio outrosi de purissimo ouro a 
parte do Templo, que ficava diante do Ora¬ 
culo, e pregou as chapas com pregos d’ouro. 

22 E nao havia nada no Templo, que nao 
fosse coberto d’ouro : cobrio tambem d’ouro 
todo o Altar, que estava diante do Oraculo. 
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23 E fez no Oraculo dous Querubins de 
pao d’oliveira, que tinhao dez covados d’al- 
tura. 

24 Huma das azas de hum Querubim ti- 
nha sinco covados, e a outra tambem sinco 
covados : assim elle tinha dez covados, des 
da extremidade de huma das azas ate a extre- 
midade da outra. 

25 O segundo Querubim tinha tambem 
dez covados com as mesmas' dimensoes : e a 
obra d’ambos era a mesma: 

26 Isto he, que o primeiro Querubim ti¬ 
nha dez covados d’altura, e o segundo da 
mesma sorte dez. 

27 E elle poz os Querubins no meio do 
Templo interior: e os Querubins tinhao as 
suas azas estendidas, de maneira que huma 
das azas do primeiro Querubim tocava n’uma 
das paredes, e a aza do segundo Querubim 
tocava na outra parede : e as segundas azas 
vinhao ajuntar-se no meio do Templo. 

28 Cobrio tambem d’ouro os Querubins. 
29 E ornou todas as paredes do Templo 

em roda com varias molduras, e relevos, a- 
onde se viao Querubins, e palmas, e diver- 
sas figuras, que pareciao saltar, e sahir da 
parede. 

30 Cobrio da mesma sorte d’ouro o pavi- 
mento do Templo por dentro, e por fora. 

31 E fez a entrada do Oraculo humas pe- 
quenas portas de pao d’oliveira, e os seus 
postes de sinco esquinas. 

82 Fez as duas portas de pao d’olivei¬ 
ra : e entalhou n’ellas figuras de Querubins, 
e palmas, e relevos mui sahidos fora ; e co¬ 
brio d’ouro assim os Querubins, como as 
palmas, e o demais. 

33 E poz a entrada do Templo os postes 
de pao de oliveira quadrangulares : 

34 E duas portas de pao de faia, huma 
de hum lado, outra d’outro : e ambas as por¬ 
tas erao de duas folhas, e se abrirao, tendo- 
se huma a outra. 

35 E entalhou Querubins, e palmas, e 
relevos mui sacados fora; e cobrio tudo de 
chapas d’ouro, ajustado tudo a rogea, e a 
esquadria. 

36 Edificou tambem o atrio interior de 
ties ordens de pedras polidas, e de huma 
ordem de paos de cedro. 

37 Lanparao-se os fundamentos da casa 
do Senhor, no quarto anno, e mo mezde Zio : 

38 E no anno undecimo, no mez de Bui 
(que he o oitavo mez) foi ella-inteiramente 
acabada, assim em todas as partes, como em 
tudo o que nella havia de servir : e Salomao 
a edificou em sete annos. 

CAPITULO VII. 
Descripgao do Palacio de Salomao. Diver- 

sas obras para o Templo. 

DIFICOU Salomao o seu Palacio, e o 
acabou dentro do espapo de treze an¬ 

nos. 

2 Edificou tambem a casa chamada do 
Bosque do Libano, que tinha cem covados 
de comprido, e sincoenta covados de largo, 
e trinta covados d’alto ; e havia nella quatro 
galerias entre columnas de cedro: porque 
para estas columnas tinha elle mandado cor- 
tar destes paos. 

3 E forrou de madeira de cedro todo o 
tecto, que se tinha em quarenta e sinco co¬ 
lumnas. E cada ordem tinha quinze colum¬ 
nas, 

4 Que estavao postas humas defronte das 
outras, 

5 E se olhavao reeiprocamente, postas em 
igual distancia, e sobre as columnas havia 
humas vigas quadradas em tudo iguaes. 

6 E fez hum portico de columnas, que 
tinha sincoenta covados de comprido, e 
trinta covados de largo : e outro portico de¬ 
fronte do portico maior; e columnas, e ar- 
quitraves sobre as columnas. 

7 Fez tambem o portico do throno, onde 
estava o tribunal : e forrou-o de madeiras 
de cedro, des do pavimento ate o alto. 

8 E no meio do portico havia huma ca- 
sinha, onde elle se assentava para dar audi- 
encia, feita pelo mesmo estilo. Fez Salomao 
outrosi para a filha de Farad, com a qual se 
casara, hum Palacio da mesma arquitectura, 
que este portico. 

9 Todos estes edificios, des dos fundamen¬ 
tos ate o simo das paredes, e por fora ate o 
atrio maior, erao construidos de finas pe¬ 
dras, que d’ambas as bandas, tanto" inte¬ 
rior, como exterior, tinhao sido serradas 
de huma mesma forma, e por huma igual 
medida. 

10 Os fundamentos tambem erao de pe¬ 
dras finas, e grandes, humas de dez covados, 
outras d’oito. 

11 E dalli para sima liavia*pedras bellissi- 
mas, cortadas a igual medida, cobertas tam¬ 
bem de cedro. 

12 0 atrio maior erar edondo, e tinha tres 
ordens de pedras cortadas, e huma ordem de 
traves de cedro polidas: o que tambem se 
observava no atrio interior da casa do Se¬ 
nhor, e no portico da casa. 

13 Fez tambem o Rei Salomao vir de 
Tyro a Hiram, 

14 Que era filho de huma mulher viuva da 
Tribu de Nefthali, e cujo pai era de Tyro : 
elle trabalhava em bronze, e era cheio de 
sabedoria, d’intelligencia, e de sciencia para 
fazer todo o genero d’obras de bronze. Hi¬ 
ram pois, tendo vindo para o Rei Salo¬ 
mao, fez todas as obras, que elle lhe or- 
denou. 

15 Fundio duas columnas de bronze, cada 
huma das quaes tinha dezoito covados de 
altura : e a cada huma das columnas dava 
volta huma linha de doze covados. 

16 Fez tambem dous capiteis de bronze, 
que fundio, para por sobre o alto de cada 
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columna: hum capitel tinha sinco covados 
d’altura; e o outro tinha tambem a mesma 
altura de sinco covados : 

17 E aqui se via huma especie de rede, e 
de cadeias entrelapadas humas nas outras 
com admiravel artificio. Cada capitel des- 
tas columnas era fundido : havia sete ordens 
de malhas n’um capitel, e outras tantas no 
outro. 

18 E para complemento das columnas 
fez duas ordens de romans ao redor de cada 
huma das malhas, para cobrir os capiteis, 
que estavao no alto: e o mesmo fez tam¬ 
bem com o segundo capitel. 

19 Os capiteis, que estavao no alto das 
columnas no portico, erao fabricados em 
forma d’apucena, e tinhao quatro covados. 

20 E alem disto no alto das columnas 
sobre as malhas outros capiteis, propor- 
cionados a medida da columna: e ao redor 
do segundo capitel havia duzentas romans 
postas em ordern. 

21 E poz estas duas columnas no portico 
do Templo: e tendo levantado a columna 
direita, chamou-a por nome Jachim : levan- 
tou do mesmo modo a segunda columna; e 
chamou-a por nome Booz. 

22 E sobre as cabepas das columnas poz 
hum lavor a modo de apucena: e acabou- 
se a obra das columnas. 

23 Fez tambem hum mar de fundipao de 
dez covados de huma borda a outra, redondo 
ao redor : a sua altura era de sinco cova¬ 
dos, e cingia-o em roda hum cordao de 
trinta covados. 

24 Por baixo da borda corriao huns 
ornatos de talha por dez covados, que ro- 
deavao o mar: duas ordens de talha fazen- 
do canaes, tudo era fundido. 

25 Este mar firmava sobre doze bois, 
tres dos quaes olhavao para o Setentriao, 
tres para o Occidente, tres para o Meiodia, 
e tres para o Oriente: e o mar estava 
em sima destes bois, cujas partes poste- 
riores todas ficavao escondidas debaixo do 
mar. 

26 A bacia tinha tres polegadas de gros- 
sura: e a sua borda era como a borda 
de hum copo, e como a folha de huma 
acucena aberta: e ella levava dous mil 
batos. 

27 Fez assim mesmo dez bases de bronze, 
cada huma das quaes tinha quatro covados 
de comprido, e quatro covados de largo, e 
tres covados d’ alto. 

28 E a mesma obra das bases era de 
varias pecas : e havia suas talhas entre as 
junturas. 

29 E entre as coroas, e lapadas havia 
leoes, e bois, e Querubins, e tambem nas 
junturas : e debaixo dos leoes, e dos bois, 
como pendentes, humas redeas de cobre. 

30 Cada base tinha quatro rodas com 
seus eixos de bronze: e nos quatro cantos 
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havia huns como hombrinhos fundidos, que 
sostinhao a bacia, e se olhavao huns aos 
outros. 

31 Havia tambem dentro no alto da base 
huma cavidade, em que encaixava a bacia : 
e o que se via fora, era de hum covado, 
tudo redondo, e tudo junto tinha covado 
e meio: e nos cantos das columnas havia 
varios abertos : e o espapo, que se via en¬ 
tre as columnas, nao era redondo, mas 
quadrado. 

32 As quatro rodas, que havia nos qua¬ 
tro cantos da base, eorrespondiao-se humas 
as outras por baixo da base : e cada roda 
tinha covado e meio d’altura. 

33 E as rodas erao como as que costu- 
mao fazer-se para huma carropa: e os seus 
eixos, raios, caibas, e cubos tudo era de 
fundipao. 

34 Porque ate os quatro hombrinhos, 
que estavao nos quatro angulos de cada 
base, tinhao sido fundidos, e faziao huma so 
pepa com a mesma base. 

35 No alto da base porem havia huma 
redondeza de meio covado, feita de tal mo¬ 
do, que se podia por em sima a bacia; e 
tinha suas talhas, e variedade de relevos, 
que sahiao della mesma. 

36 Lavrou tambem n’aquelles taboleiros, 
que erao de bronze, e nos angulos, Queru¬ 
bins, e leoes, e palmas com tal arte, que 
aquelles representavao ao vivo hum homem 
em pe; estes nao pareciao gravados, mas 
postos de vulto ao redor. 

37 Deste modo fez dez bases fundidas, 
todas pelo mesmo estilo, e de huma mesma 
medida, e entalhadura. 

38 Fez tambem dez bacias de bronze, 
cada huma das quaes continha quarenta 
batos, e era de quatro covados : e poz cada 
bacia sobre cada huma das dez bases. 

39 Das dez bases collocou sinco a parte 
direita do Templo, e sinco a esquerda : e 
poz o mar a direita do Templo, entre o 
Oriente, e o Meiodia. 

40 Assim mesmo fez Hiram caldeiroes, e 
panellas, e hamulas, e acabou toda a obra, 
que o Rei Salomao quiz que se fizesse no 
Templo do Senhor ; 

41 As duas columnas, e os dous cordoes 
dos capiteis sobre os capiteis das colum¬ 
nas ; e as duas redes para cobrir os dous 
cordoes, que estavao sobre as cabecas das 
columnas: 

42 E quatrocentas romans nas duas 
redes : a saber : duas ordens de romans em 
cada rede, com que ficavao cobertos os cor¬ 
does dos capiteis, que estavao no alto das 
columnas: 

43 E dez bases, e dez bacias sobre as 
bases: 

44 E hum mar, e doze bois por baixo 
deste mar : 

45 E caldeiroes, e panellas, e hamulas. 
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Todos os vasos, que Hiram fez ao Rei 
Salomao para a casa do Senhor, erao de 
latao lino. 

46 O Rei os fez fundir nos campos do 
Jordao, n’uma terra de muita greda, entre 
Sochoth, e Sarthan. 

47 E todos estes vasos poz Salomao: e 
pelo seu excessivo numero nao se podia 
saber o peso do metal. 

48 Fez tambem Salomao tudo o mais que 
devia fazer na casa do Senhor: o Altar 
d’ouro, e a Mesa d’ouro, sobre a qual se 
pozessem os paes da Proposiyao: 

49 Os Candieiros d’ouro, sinco a direita, 
e sinco a esquerda, diante do Oraculo, de 
fino ouro, em sima dos quaes havia humas 
como flores d’acucenas, e alampadas d’ouro; 
as tanazes d’ouro, 

50 As quartas para agua, os garfos, os 
copos, os graes, e os thuribulos d’ouro pu- 
rissimo : e as couceiras das portas da casa 
interior do Santo dos Santos, e as das portas 
da casa do Templo, erao tambem d’ouro. 

51 Deste modo acabou de fazer Salomao 
tudo o que tinha emprendido na casa do 
Senhor: e metteo dentro d’ella a prata, o 
ouro, e os vasos, que David, seu pai, tinha 
consagrado a Deos, e depositou tudo nos 
thesouros da casa do Senhor. 

CAPITULO VIII. 
Dedica$ao do Templo. Ora^ao de Salomao 

a Deos. Numero das victimas immoladas 
n’esta solemnidade. 

NTAO se congregarao todos os Anciaos 
d’Israel, com os Principes das Tribus, 

e todos os chefes das familias dos filhos 
d’lsrael, junto ao Rei Salomao em Jerusa¬ 
lem, para trasladarem a Area do concerto 
do Senhor da Cidade de David, isto he, 
de Siao. 

2 Todo Israel pois concorreo ao Rei 
Salomao n’um solemne dia do mez de Etha- 
nim, que he o setimo mez. 

3 Tendo vindo todos os Anciaos d’lsrael, 
tomarao os Sacerdotes a Area. 

4 E levarao a Area do Senhor, e oTa- 
bernaculo do concerto, e todos os vasos do 
Santuario, que havia no Tabernaculo: e os 
Sacerdotes, e Levitas os levavao. 

5 O Rei Salomao porem, e todo o povo 
d’Israel, que tinha concorrido a elie, hiao 
adiante da Area, e immolavao ovelhas, e 
bois, que se nao podiao avaliar, nem contar. 

6 E os Sacerdotes pozerao a Area do 
concerto do Senhor em seu lugar, no Ora¬ 
culo do Templo, no Santo dos Santos, de- 
baixo das azas dos Cherubins. 

7 Porque os Cherubins tinhao estendidas 
as azas sobre o lugar da Area, e cobriao a 
Area, e os seus varaes por cima. 

8 E como os varaes sobresahissem, e as 
suas pontas apparecessem fora do .Santuario 
diante do Oraculo, ja nao appareciao mais 

[Port.] 

por fora, e assim fiefirao alii atd o pre¬ 
sente dia. 

9 Na Area porem nao havia senao as 
duas taboas de pedra, que Moyses tinha 
mettido n’ella em Iloreb, quando o Senhor 
fez allianca com os filhos d’lsrael, logo de- 
pois da sua sahida do Egypto. 

10 Aconteceo porem, que, logo que os 
Sacerdotes sahirao do Santuario, huma ne- 
voa encheo a casa do Senhor; 

11 E os Sacerdotes nao podiao ter-se em 
pe, nem fazer as fun^oes do seu ministerio, 
por causa da nevoa: porque a gloria do 
Senhor tinha enchido a casa do Senhor. 

12 Entao disse Salomao: O Senhor disse, 
que elle habitaria n’uma nevoa. 

13 Eu edifiquei esta casa para te servir 
de morada, e para o teu throno se estabele- 
cer n’ella para sempre, 

14 E o Rei voltando-se para todo o 
ajuntamento d’lsrael, o aben^oou: porque 
todo o Israel estava alii congregado. 

15 E Salomao disse: Bemdito seja o 
Senhor, Deos d’lsrael, que fallou pela sua 
boca a meu pai David, e que pelo seu po- 
der executou a sua palavra, dizendo : 

16 Des do dia que eu tirei do Egypto o 
meu povo d’lsrael, nao escolhi cidade al- 
guma de todas as Tribus d’lsrael, para se 
me edifiear n’ella huma casa, e para n’essa 
casa se estabelecer o meu Nome: mas es¬ 
colhi a David para ser Chefe do meu povo 
d’lsrael. 

17 David, meu pai, quiz edifiear huma 
casa ao Nome do Senhor, Deos d’lsrael: 

18 Mas o Senhor disse a David, meu 
pai: Quando tu no teu corafao concebeste 
o projecto de edifiear huma casa ao meu 
Nome, fizeste bem, formando dentro de ti 
mesmo esta resoluyao. 

19 Todavia nao seras tu o que me edi- 
fiques huma casa; mas teu filho, que nas- 
cera dos teus rins, esse edificara huma casa 
ao meu Nome. 

20 Verificou o Senhor a sua palavra: e 
eu succedi a David, meu pai, e me assentei 
sobre o throno d’lsrael, bem como o Senhor 
tinha ordenado: e edifiquei huma casa ao 
Nome do Senhor, Deos d’lsrael. 

21 E alii constitui o [ugar da Area, em 
que esta o concerto, que o Senhor fez com 
nossos pais, quando sahirao da terra do 
Egypto. 

22 Depois poz-se Salomao em pe diante 
do Altar do Senhor a vista de todo o ajun¬ 
tamento d’Israel; e estendendo as suas maos 
para o Ceo, disse : 

23 Senhor, Deos d’lsrael, nao ha Deos 
semelhante a ti, nem no mais alto do (Jeo, 
nem sobre a terra. Tu es o que guardas 
o pacto, e a misericordia aos teus servos, 
que caminhao diante de ti de todo o seu 
corajao. 

24 Tu es o que guardaste a David, meu 
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pai, teu servo, tudo o que lhe disseste: tu 
lho tinhas predito de boca, e as tuas maos o 
cumprirao, do que he prova este dia. 

25 Agora pois, Senhor, Deos d’lsrael, 
confirma a meu pai David, teu servo, o que 
lhe prometteste, dizendo: Nao faltara varao 
de teus descendentes diante de mim, que 
se assente sobre o throno d’lsrael: com 
tanto todavia que teus filhos guardem seus 
caminhos, andando em minha presenpa co- 
mo tu andaste diante de mim. 

26 E agora Senhor, Deos d’lsrael, cum- 
prao-se as tuas palavras, que disseste a 
David, meu pai, e teu servo. 

27 He pois crivel que Deos habite ver- 
dadeiramente sobre a terra? Porque, se o 
Ceo, e os Ceos dos Ceos te nao podem 
eomprehender, quanto rnenos esta casa que 
eu edifiquei? 

28 Mas attende, Senhor, Deos meu, a 
orapao de teu servo, e a seus rogos ; ouve o 
Hymno, e a orapao, que teu servo te offe- 
rece hoje : 

29 Para os teus olhos eslarem abertos de 
dia, e de noite sobre esta casa; sobre esta 
casa, da qual tu disseste: O meu Nome 
estara alii: para ouvires a orapao, que teu 
servo te offerece n’este lugar. 

30 Para ouvires a deprecapao de teu 
servo, e todas as que o teu povo d’lsrael te 
offerecer n’este mesmo lugar; para as ou¬ 
vires no lugar da tua morada, no Ceo; e 
depois de as ouvires, lhes seras propicio. 

31 Se hum homem peccar contra seu pro¬ 
ximo, e houver de fazer algum juramento, 
com que fique obrigado; e vier k tua casa, 
e diante do teu Altar, para fazer jura¬ 
mento, 

32 Tu o ouviras no Ceo: e faras justipa a 
teus servos, condemnando ao impio, e fa- 
zendo recahir sua perfidia sobre a sua ca- 
bepa; e justificando ao justo, e retribuindo- 
lhe conforme a sua justipa. 

33 Se o teu povo d’lsrael fugir diante 
dos seus inimigos, (porque peccara contra 
ti) e fazendo penitencia, e dando gloria ao 
teu Nome, vierem fazer-te orapao, e implo- 
rarem a tua misericordia n’esta casa; 

34 Ouve-os no Ceo, e perdoa o peccado 
do teu povo d’lsrael, e torna-os a levar a 
terra que deste a seus pais. 

35 Se o Ceo estiver fechado, e nao cho- 
ver, por causa dos seus peccados; e orando 
n’este lugar fizerem penitencia em honra do 
teu Nome, e se converterem dos seus pec¬ 
cados, por causada affliccao emque se virem; 

36 Ouve-os no Ceo, e perdoa os pecca¬ 
dos de teus servos, e do teu povo d’lsrael: 
mostra-lhes o caminho direito, por onde an- 
dem, e derrama chuva sobre a tua terra, 
que tu deste ao teu povo para a possuirem. 

37 Se vier a terra ou fome, ou peste, ou 
eorruppao do ar, ou ferrugem, ou gafa- 
nhoto, ou qualquer malino humor destruir os 
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paes; ou o teu povo se vir apertado por al¬ 
gum inimigo, que se ache as suas portas, e 
o cerque; ou ferido de qualquer apoute, ou 
de qualquer enfermidade que seja; 

38 No caso que algum homem do teu 
povo d’lsrael, seja elle quem quer que for, 
te offerepa seus votos, e preces, e, conhe- 
cendo a chaga do seu corapao, estenda as 
suas maos para ti n’esta casa; 

39 Tu o ouviras no Ceo, n’esse lugar de 
tua morada; tu te mostraras outra vez pro¬ 
picio a elle, e usaras com elle, segundo 
vires que he a disposipao de seu corapao, 
dando a cada hum conforme todas as suas 
obras, e desejos; (porque so tu conheces o 
interior dos corapoes de todos os filhos dos 
hornens) 

40 A fim de que elles te temao por todo 
o tempo que viverem sobre a face da terra 
que deste a nossos pais. 

41 Outrosi quando algum estrangeiro, 
que nao he do teu povo d’lsrael, vier d’al- 
gum paiz remoto, attrahido do teu Nome 
(porque em toda a parte se fara. conhecer a 
grandeza do teu Nome, a forpa da tua mao, 
e o poder do teu brapo) 

42 Quando algum estrangeiro, digo, vier, 
e fizer orapao n’este lugar; 

43 Tu o ouviras no Ceo, no firmamento 
da tua morada, e faras tudo o que o estran¬ 
geiro te pedir que fapas : para que todos os 
povos da terra aprendao a temer o teu 
Nome, como faz o teu povo d’lsrael; e ex- 
perimentem, que o teu Nome foi invocado 
sobre esta casa, que eu edifiquei. 

44 Se o teu povo sahir a guerra contra 
os seus inimigos, pelo caminho, por que tu 
os mandares, te dirigirao suas preces, ol- 
hando para a banda da Cidade, que tu 
escolheste, e para a banda d’esta casa, que 
eu edifiquei ao teu Nome; 

45 E tu ouviras no Ceo suas orapoes, e 
suas preces, e lhes faras justipa. 

46 Se peccarem contra ti, (porque nao ha 
homem que nao peque) e tu irado contra 
elles os entregares nas maos de seus inimigos, 
e forem levados cativos ou perto, ou longe, 
para alguma terra inimiga; 

47 E fizerem penitencia do ultimo do seu 
corapao no lugar do seu cativeiro, e conver- 
tidos te implorarem em seu cativeiro, di¬ 
zendo : Nos peccamos, nos commettemos a 
iniquidade, nos fizemos acpoes impias; 

48 E se voltarem para ti de todo o seu 
corapao, e de toda a sua alma, na terra de 
seus inimigos, para onde forem levados ca¬ 
tivos ; e orarem voltados para a sua terra, 
que d£ste a seus pais, e para a Cidade, que 
escolheste, e para o Templo, que eu edifi¬ 
quei ao teu Nome: 

49 Ouviras no Ceo, n’essa estavel mo¬ 
rada, onde esta o teu throno, as suas ora- 
coes, e as suas preces, e tomaras sobre ti a 
defensa da sua causa : 
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50 E propicio ao teu povo, que peccou 
contra ti, lhe perdoaras todas as iniquidades, 
com que elles violarao a tua Lei; e inspiraras 
ternura por elles aos que os levarao cativos, 
para d’elles terem compaixao. 

51 Porque elles sao o teu povo, e a tua 
heranpa, e tu os tiraste da terra do Egypto, 
do meio de huma fornalha de ferro. 

52 Os teus olhos estejao abertos as de- 
precapoes do teu servo, e do teu povo d’ls- 
rael, para que tu os oucas em todas as peti- 
poes que te fizerem. 

53 Porque tu, 6 Senhor Deos, os sepa- 
raste de todos os povos da terra, para d’elles 
fazeres a tua heranpa, como o declaraste por 
teu servo Moyses, quando tiraste a nossos 
pais do Egypto. 

54 Tendo Salomao acabado de fazer ao 
Senhor toda esla orapao, e rogativa, levan- 
tou-se de diante do Altar do Senhor: por¬ 
que havia posto ambos os joelhos em terra, 
e tinha as maos estendidas para o Ceo. 

55 Poz-se logo em pe, e abencoou a todo 
o ajuntamento d’lsrael, dizendo em alta 
voz: 

56 Bemdito seja o Senhor, que deo des- 
canpo ao seu povo d’lsrael, conforme todas 
as promessas que tinha feito : todos os bens, 
que elle nos tinha promettido por seu servo 
Moyses, nos succederao, sem que cahisse 
alguma das suas palavras. 

57 O Senhor, nosso Deos, seja comnosco, 
bem como foi com nossos pais : elle nao nos 
desampare, nem nos lance de si: 

58 Mas incline os nossos corapoes a si, 
para andarmos em todos os seus cair.inhos, 
e para guard armos os seus mandamentos, as 
suas ceremonias, e todas as ordenapoes, que 
prescreveo a nossos pais. 

59 E as palavras d’esta orapao, que fiz 
diante do Senhor, sejao presentes de dia, e 
de noite ao Senhor, nosso Deos, para que 
cada dia fapa justipa ao seu servo, e ao seu 
povo d’lsrael: 

60 Para que todos os povos da terra sai- 
bao, que elle he o Senhor, que he o Deos, 
e que nao ha outro fora elle. 

61 Seja tambem o nosso corapao perfeito 
com o Senhor, nosso Deos, para andarmos 
nos seus decretos, e guardarmos os seus man¬ 
damentos, como fazemos hoje. 

62 O Rei pois, e todo o Israel com elle 
immolarao victimas diante do Senhor. 

63 E Salomao por hostias pacificas de- 
golou, e immolou ao Senhor vinte e dous 
mil bois, e cento e vinte mil ovelhas : e o 
Rei com os filhos d’lsrael dedicarao oTem- 
plo do Senhor. 

64 Naquelle dia consagrou o Rei o meio 
do atrio, que estava diante da casa do Se¬ 
nhor, offerecendo alii holocaustos, sacrificios, 
e as banhas das hostias pacificas : porque o 
Altar de bronze, que estava diante do Se¬ 
nhor, era pequeno, e nao havia n’elle lugar 

para os holocaustos, sacrificios, e banhas das 
hostias pacificas. 

65 Fez Salomao pois n’aquelle tempo 
huma Festa muito celebre, e todo o Israel 
com elle, tendo concorrido em grandes enxa- 
mes, des da entrada d’Emath ate o rio do 
Egypto, e tendo-se conservado diante do 
Senhor, nosso Deos, por sete dias, e depois 
por outros sete, isto he, por quatorze dias. 

66 Eno diaoitavo despedioelle os povos: 
os quaes, abenpoando o Rei, voltarao para 
suas casas cheios d’alegria, e mui contentes 
no seu corapao por todos os bens, que o 
Senhor tinha feito a David, seu servo, e ao 
seu povo de Israel. 

CAPITULO IX. 
Apparece o Senhor segunda vez a Salomao. 

Este Principe da vinte cidades ao Rei de 
Tyro. Edifica outras de novo, e sujeita 
varios povos. Manda huma frota ao paiz 
d'Ophir. 

HPENDO Salomao acabado d’edifiear a 
casa do Senhor, e o palacio do Rei, e 

tudo o que tinha desejado, e querido fazer, 
2 Lhe appareceo o Senhor segunda vez, 

como lhe tinha apparecido em Gabaon; e 
lhe disse: 

3 Eu ouvi a tua orapao, e a supplica que 
me fizeste: eu santifiquei esta casa, que me 
edificaste, para n’ellaestabelecer para sempre 
o meu Nome; e n’ella estarao sempre os 
meus olhos, e o meu corapao. 

4 Se tu andares na minha presenpa, como 
andou teu pai, em simplicid^de de corapao, 
e em equidade : se fizeres tyido o que te hei 
mandado, e guardares as minhas leis, e as 
minhas ordenapoes; 

5 Eu estabelecerei o tlirono do teu reino 
sobre Israel para sempre, como o prometti 
a David, teu pai, dizendo-lhe: Tu leras 
sempre successor da tua linhagem, que esteja 
assentado sobre o throno d’lsrael. 

6 Mas se vos vos desviardes de mim, 
vos, e vossos filhos; se me nao seguirdes, 
nem guardardes os meus preceitos, e as cere¬ 
monias, que eu vos prescrevi; mas fordes 
servir, e adorar os deoses estrangeiros; 

7 Eu exterminarei Israel da superficie da 
terra que lhes dei; lanparei longe de mim 
o Templo, que consagrei ao meu Nome; 
Israel vira a ser o proverbio, e a fabula de 
todos os povos; 

8 E esta casa vira a servir d’exemplo: 
todo o que passar por diante d’ella ficara 
pasmado, e a insultara, dizendo : Porque se 
houve o Senhor assim com esta terra, e com 
esta casa? 

9 E responder-lhe-hao : Porque estes po¬ 
vos deixarao o Senhor, seu Deos, que ti- 
rou da terra do Egypto a seus pais; e por¬ 
que elles seguirao deoses estrangeiros, e os 
adorarao, e servirao : por isso o Senhor 
descarregou sobre elles todos estes males. 
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10 Vinte annos andados, depois que Sa¬ 
lomao edificara as duas casas, isto he, a 
easa do Senhor, e a casa do Rei, 

11 (Mandando-lhe Hiram, Rei de Tyro, 
toda a madeira de cedro, e de faia, e o ouro, 
que havia mister) entao deo Salomao a Hiram 
vinte cidades no paiz de Galilea. 

12 E sahio Hiram de Tyro, a ver as cida¬ 
des, que Salomao lhe tinha dado ; mas nao 
lhe agradarao, 

13 E disse: Sao estas, irmao, as cida¬ 
des que tu me deste? E chamou-as Terra 
de Chabul, como ella se chama ainda hoje. 

14 Tinha Hiram tambem mandado ao Rei 
Salomao cento e vinte talentos d’ouro. 

15 Esta he a somma das despesas, que 
fez o Rei Salomao na fabrica da casa do 
Senhor, e da sua casa, e de Mello, e dos 
muros de Jerusalem, e de Heser, e Ma- 
geddo, e Gazer. 

16 Farao, Rei do Egypto, tinha vindo 
tomar Gazer, e a tinha queimado: e tinha 
morto os Chananeos, que habitavao na ci- 
dade, e a tinha dado em dote a sua filha, 
mulher de Salomao. 

17 Salomao pois reedificou Gazer, e Be- 
thoron a baixa, 

18 E Baalath, e Palmyra, na terra do 
deserto. 

19 Fortificou tambem todas as aldeas, 
que lhe pertenciao, e que nao tinhao muros; 
as cidades dos coches, e as cidades da 
gente decavallo ; e tudo o que lhe approuve 
edificar em Jerusalem, no Libano, e em toda 
a terra do seu dominio. 

20 Todo o povo, que tinha ficado dos 
Amorrheos, dos Hetheos, dos Ferezeos, dos 
Heveos, e dos Jebuseos, que nao erao dos 
filhos d’lsrael; 

21 Os filhos d’elles, que tinhao ficado no 
paiz, e que os filhos d’lsrael nao tinhao po- 
dido extinguir; Salomao os fez tributarios 
ate hoje. 

22 Elle nao quiz que algum dos filhos 
d’lsrael servisse d’escravo; mas fez d’elles 
seus homens de guerra, seus Ministros, seus 
primeiros Officiaes, e Chefes dos seus exer- 
citos, e commandantes dos coches, e da ca- 
vallaria. 

23 Havia quinhentos e sincoenta homens 
estabelecidos sobre todas as obras de Salo¬ 
mao, aos quaes todo o povo estava sujeito ; 
e tinhao a superintendence de todas as 
obras, que elle havia emprendido. 

24 E veio a filha de Farao da cidade de 
David para a sua casa, que Salomao lhe 
tinha edificado : entao foi que o Rei edi- 
ficou Mello. 

25 Offerecia tambem Salomao tres vezes 
cada anno holocaustos, e victimas pacificas 
sobre o Altar, que tinha levantado ao Se¬ 
nhor, e queimava incenso diante do Senhor: 
fi o Templo foi acabado. 

26 Outrosi e9quipou o Rei Salomao 
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Jhuma frota em Asiongaber, que he perto 
d’Ailath, na praia do mar vermelho, em a 
terra d’ldumea. 

27 E Hiram mandou n’esta frota alguns 
dos seus servos, bons marinheiros, e que 
entendiao bem da nautica, com os servos de 
Salomao. 

28 Os quaes, tendo chegado a Ophir, to- 
marao alii quatrocentos e vinte talentos 
d’ouro, que trouxerao ao Rei Salomao. 

CAPITULO X. 
A Rainha de Saba vein buscar Salomao. 

Sabedoria, e riquezas d'este Principe. Des- 
cripgdo do throno, que elle mandou fazer. 

RAINHA mesma de Saba, ouvida a 
fama de Salomao, em o Nome do Se¬ 

nhor, veio fazer experiencia n’elle por enig¬ 
mas. 

2 E tendo entrado em Jerusalem com 
grande comitiva, e rica equipagem, com 
camelos que traziao aromas, e infinita quan- 
tidade d'ouro, e de pedras preciosas, se 
apresentou diante do Rei Salomao, e lhe 
descobrio quanto trazia no peito. 

3 E Salomao a instruio em todas as cou- 
sas, que ella lhe tinha proposto : e nao houve 
nenhuma que o Rei ignorasse, e sobre a 
qual elle nao a satisfizesse com as suas res- 
postas. 

4 Ora a Rainha de Saba, vendo toda a 
sabedoria de Salomao, a casa que elle tinha 
feito; 

5 Os manjares de sua mesa; os quartos 
de seus Officiaes; as diversas classes dos 
que o serviao, e os seus vestidos; os seus 
copeiros ; e os holocaustos, que elle offere¬ 
cia na casa do Senhor; estava toda fora 
de si. 

6 E disse ao Rei: O que se me contou 
no meu reino, 

7 Da tua conversacao, e da tua sabedoria, 
he verdadeirissimo : e com tudo eu nao dava 
credito ao que se me dizia, ate que eu mes¬ 
ma vim, e o vi com meus proprios olhos; e 
tenho reconhecido que se me nao dizia ame- 
tade do que era. A tua sabedoria, e as 
tuas obras excedem tudo quanto a fama me 
havia dito de ti. 

8 Bemaventurados os teus homens, e bem- 
aventurados os teus servos, que gozao 
sempre da tua presenpa, e que ouvem a tua 
sabedoria. 

9 Bemdito seja o Senhor, teu Deos, a 
quern agradaste, e que te collocou sobre o 
throno d’lsrael; porque o Senhor amou a 
Israel para sempre, e te constituio Rei, para 
governares com equidade, e fazeres justipa. 

10 E deo ella ao Rei cento e vinte talen¬ 
tos d’ouro, e huma infinidade d’aromas, e 
pedras preciosas: d’entao para ca nao se 
trouxerao tantos aromas, como os que a 
Rainha de Saba deo ao Rei Salomao. 

11 A frota de Hiram, que trazia o ouro 
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tie Ophir, trouxe tambem ao mesmo tempo doze mil homens de cavallo: e os distribuio 
huma prodigiosa quantidade de paos odori- pelas cidades fortificadas, deixando ficar 
feros, e pedras preciosas. parte d’elles em Jerusalem, para andarem 

12 E o Rei mandou fazer d’estas precio- junto da pessoa d’elle Ilei. 
sas madeiras os balaustes da casa do Se-j 27 E fez que a prata fosse em Jerusalem 
nhor, e da casa real, e cytharas, e violas tao commum como as pedras; e que fos- 
para os musicos: nao tornou a vir, nem se sem tao obvios os cedros, corno os syco- 
vio mais d’esta casta de madeira ate o pre- moros, que nascem nos campos. 
sente dia. 

13 0 Rei Salomao, da sua parte, deo a 
Rainha de Saba tudo o que ella desejou e 
Ihe pedio, afora os presentes que elle mesmo 
lhefez com real magnificencia. E a Rainha 
voltou, e se foi para o seu reino com os seus 
servos. 

14 0 peso d’ouro, que se trazia a Salo 
mao cada anno, era de seiscentos e sessenta 
e seis talentos d’ouro : 

15 Afora o que lhe traziao os que tinhao 
a intendencia da arrecadapao dos tributos, 
os negociantes, os que vendiao quincalha- 
rias, e todos os Reis da Arabia, e os Gover- 
nadores da terra. 

16 Fez outrosi o Rei Salomao duzentos 
escudos d’ouro purissimo, dando para as 
chapas de cada escudo seiscentos siclos 
d’ouro. 

17 Fez tambem trezentos broqueis de 
ouro de Lei, sendo cada broquel revestido 
de trezentas minas d’ouro: e o Rei os pbz 
na casa do Bosque do Libano. 

18 Fez mais o Rei Salomao hum grande 
throno de marfim; e o guarneceo de hum 
ouro mui luzente. 

19 Este throno tinha seis degraos: e o 
alto erare dondo por detras: e duas maos, 
huma de huma parte, outra d’outra, sosti- 
nhao o assento; e havia dous leoes ao pe de 
cada mao. 

20 E doze leoes-sinhos sobre os seis de¬ 
graos, seis de huma parte, e seis de outra: 
em todos os reinos do mundo nao se fez 
nunca obra tao prima. 

21 Todos os vasos, por onde bebia o Rei 
Salomao, erao d’ouro : e toda a baixella da 
casa do Bosque do Libano era d’ouro pu¬ 
rissimo : nenhum d’estes vasos era de prata, 
nem se fazia caso d’ella no tempo de Sa¬ 
lomao. 

22 Porque a frota do Rei hia por mar 
com a frota de Hiram huma vez cada tres an- 
nos a Tharsis, a trazer d’alli ouro, e prata, e 
dentes d’elefantes, e bogios, e pavoes. 

23 Assim excedeo o Rei Salomao todos 
os Reis da terra em riquezas, e sabedoria. 

24 E toda a terra desejava conhecer de 
vista a Salomao, para ouvir a sabedoria, 
que Deos tinha depositado no seu coracao. 

25 E cada hum lhe levava todos os an- 
nos seus presentes, vasos de prata, e d’ouro, 
vestidos, e armas de guerra, cheiros, cav al¬ 
ios, e machos. 

26 E ajuntou Salomao coches, e caval- 
leiros; e teve mil e quatrocentos coches, e 

28 Sacavao-se tambem do Egypto, e de 
Coa cavallos para Salomao. Porque os 
Feitores do Rei os compravao em Coa, e 
lhos traziao por hum certo prepo. 

29 E sahia do Egypto hum tiro de quatro 
cavallos por seiscentos siclos de prata, e 
hum cavallo por cento e cincoenta. E 
d’este modo todos os Reis dos Iletheos, e 
da Syria vendiam seus cavallos. 

CAPITULO XI. 
Salomao se deixa arrastar do amor das mu- 

Iheres. Ellas o fazern cahir na idolatria. 
Adversaries, que Deos lhe suscita. O 
Prof eta Abias promette a Jcroboao o 
reino das dez Tribus. Morte de Salomao. 
Roboao lhe succede. 

T^NTRETANTO o Rei Salomao amou 
apaixonadamente a muitas mulheres 

estrangeiras, e tambem a filha de Farao; a 
mulheres Moabitas, Ammonitas, Idumeas, 
Sidonias, e lietheas: 

2 Isto he, d’aquellas napoes, de que o 
Senhor tinha dito aos filhos d’lsrael: Nao 
tomeis mulheres d’esse paiz, nem vossas 
filhas casern com taes homens: porque ellas 
certissimamente vos perverterao os corapoes, 
para vos fazerem adorar os seus idolos. A 
estas pois se unio Salomao com hum amor 
ardentissimo. 

3 E elle teve setecentas mulheres, que 
erao como Rainhas, e trezentas concubinas: 
e as mulheres lhe perverterao o eorapao. 

4 E sendo ja velho, as mulheres lhe 
depravarao o eorapao para o fazerem seguir 
deoses alheios : nem o seu coracao era per- 
feito diante do Senhor, seu Deos, como o 
tinha sido o eorapao de David, seu pai. 

5 Mas Salomao dava culto a Astarthe, 
deosa dos Sidonios, e a Moloch, idolo dos 
Ammonitas. 

6 E fez Salomao o que nao era agradavel 
ao Senhor, e nao seguio o Senhor perfeita- 
mente, como o seguira seu pai David. 

7 N’aquelle tempo edificou Salomao hum 
Templo a Chamos, idolo dos Moabitas, no 
monte fronteiro a Jerusalem, e a Moloch, 
idolo dos filhos d’Ammon. 

8 E o mesmo fez por todas as suas mu¬ 
lheres estrangeiras, que queimavao incenso* 
e sacrificavao a seus deoses. 

9 O Senhor pois se irou contra Salomao, 
por se ter o seu espirito apartado do Senhor 
Deos d’lsrael, que lhe tinha apparecido se- 
gunda vez, 

10 E lhe tinha prohibido expressamente, 
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que nao seguisse a deoses estrangeiros; e 
por elle nao ter guardado o que o Senhor 
lhe mandara. 

11 Disse pois o Senhor a Salomao : Pois 
que tu assim te portaste, e nao guardaste o 
meu pacto, e os mandamentos, que te dei; 
eu rasgarei, e dividirei o teu reino, e o darei 
a hum dos teus servos. 

12 Nao o farei com tudo em tua vida, 
por attenpao a David, teu pai: mas eu o 
dividirei em tempo de teu filho. 

13 E nao lhe tirarei o reino todo; mas 
darei a teu filho huma Tribu, em attenpao 
a meu servo David, e a Jerusalem, que eu 
escolhi. 

14 Ora o Senhor suscitou por inimigo de 
Salomao a Adad, Idumeo, de Sangue Real, 
que vivia em Edom. 

15 Porque quando David estava em 
Idumea, e veio Joab, General do seu exer- 
cito, a sepultar os que tinhao sido rnortos, 
e a matar em Idumea todos os machos, 

16 (Pois seis mezes se demorou Joab alii 
com todo Israel, em quanto mataya os ma¬ 
chos d’Idumea) 

17 Fugio o mesmo Adad com os Idu- 
meos, servos de seu pai, para se retirar ao 
Egypto : e Adad era entao muito crianpa. 

18 E estes homens passarao de Madian 
a Faran; e tendo levado d’aqui comsigo 
alguma gente, entrarao no Egypto, e se 
apresentarao a Farao, Rei do Egypto, que 
deo a Adad huma casa, consignou-lhe d’onde 
podia comer, e lhe deo terras. 

19 E tanto cahio Adad em grapa a Farao, 
que este o casou com a propria irma da 
Rainha Taphnes, sua mulher. 

20 Desta irma de Taphnes teve Adad hum 
filho, chamado Genubath, a quem Taphnes 
criou na casa de Farao: e Genubath habi- 
tava no Palacio de Farao com os filhos 
do Rei. 

21 E Adad, tendo ouvido no Egypto, que 
David adormecera com seus pais, e que 
Joab, General do seu exercito, era morto, 
disse a Farao: Deixame ir para a minha 
terra. 

22 E Farao lhe disse: Pois que te falta 
em minha casa, para cuidares em voltar para 
a tua terra? E Adad lhe respondeo: Nao 
me falta nada: mas supplico-te que me 
deixes ir. 

23 Suscitou-lhe Deos tambem por inimi- 
go a Razon, filho d’Eliada, que tinha fugido 
d’Adarezer, Rei de Soba, seu Senhor: 

24 E que, ajuntando gente contra este 
Principe, estava feito Capitao de ladroes, 
quando David lhes fazia guerra: estes la¬ 
droes tendo ido para Damasco fizerao alii 
assento, e o constituirao Rei em Da¬ 
masco. 

25 Este foi inimigo d’lsrael todo o tempo 
que reinou Salomao. Eis-aqui a origem 
dos males, que Adad causou aos filhos dTs- 
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rael, e do odio que tinha contra elles; e 
elle reinou na Syria. 

26 Jeroboao, filho de Nabath, Efratheu, 
de Sareda, servo de Salomao, cuja mai era 
huma mulher viuva, por nome Sarua, tam¬ 
bem se sublevou contra o Rei. 

27 E o motivo, que teve para se rebellar 
contra elle, foi porque Salomao edificou 
Mello, e eneheo huma grande, e profunda 
abertura, que havia na cidade de David, 
seu pai. 

28 He de saber que Jeroboao era hum 
homem valente, e poderoso: e Salomao, 
vendo neste mopo intelligencia, e capaci- 
dade para manejar negocios, lhe tinha dado 
a intendencia dos tributes, que lhe devia 
pagar toda a casa de Jose. 

29 N’aquelle tempo aconteceo, que Jero¬ 
boao sahio de Jerusalem, e que Ahias, 
Silonita, Profeta, levando sobre os hombros 
huma capa nova, o encontrou no caminho : 
e estavao sos os dons no campo. 

30 E Ahias tomando a capa nova, de que 
vinha coberto, a rasgou em doze partes; e 
disse para Jeroboao : 

31 Toma para ti dez retalhos: porque 
eis-aqui o que diz o Senhor, Deos d’lsrael : 
Eu rasgarei o reino da mao de Salomao, e 
dar-te-hei dez Tribus : 

32 (A elle porem ficar-lhe-ha htima Tribu, 
em attenpao a meu servo David, e a cidade 
de Jerusalem, que eu escolhi d’entre todas 
as Tribus d’lsrael:) 

33 Porque Salomao me deixou, e adorou 
a Astarthe, deosa dos Sidonios, a Chamos, 
deos de Moab, e a Moloch, deos dos filhos 
d’Ammon: e nao andou pelos meus ca- 
minhos, para fazer o que era justo diante de 
mini, e para observar os meus preceitos, e 
as minhas ordenapoes, como David, seu pai. 

34 Eu lhe nao tirarei com tudo todo o 
reino da sua mao: mas deixar-lhe-hei go- 
vernar todo o resto da sua vida, por causa 
de David, meu servo, que escolhi, o qual 
guardou as minhas ordenapoes, e os meus 
preceitos. 

35 Tirarei porem o reino da mao de seu 
filho, e dar-te-hei a ti dez Tribus: 

36 E darei huma Tribu a seu filho, para 
que sempre fique a meu servo David huma 
alampada, que luza diante de mini na ci¬ 
dade de Jerusalem, que eu escolhi, a fim de 
ser n’ella honrado o meu Nome. 

37 Mas quanto a ti, eu te tomarei, e tu 
reinaras sobre tudo o que tua alma deseja, 
e seras Rei em Israel. 

38 Se tu pois ouvires tudo o que eu te 
ordenar; se andares pelos meus caminhos; 
e se fizeres o que he justo, e recto diante 
de mini, guardando as minhas ordenapoes, 
e os meus preceitos, como fez David, meu 
servo: Euserei comtigo, eu te edificarei 
huma casa, que seja estavel, como a que fiz; 
a David; e eu te entregarei Israel: 
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39 E affligirei por isto a descendencia de 
David ; mas nao para sempre. 

40 Quiz pois Salomao matar a Jeroboao: 
mas este fugio para o Egypto, acolhendo-se 
a Sesac, Rei do Egypto, e la se deixou ficar 
ate a morte de Salomao. 

41 Tudo o mais das acpoes de Salomao, 
tudo o que elle fez, e tudo o que diz res- 
peito a sua sabedoria, esta escrito no Livro, 
que content a historia do reinado de Sa¬ 
lomao. 

42 O tempo, que elle reinou em Jerusa¬ 
lem sobre todo o Israel, forao quarenta 
annos. 

43 E Salomao adormeceo com seus pais, 
e foi enterrado na cidade de seu pai David, 
e Roboao, seu filho, reinou em seu lugar. 

CAPITULO XII. 
Roboao da lugar a separaqdo das dez Tribus, 

que elegem a Jeroboao por seu Rei. 
Roboao se prepara para fuzer guerrd a 
Jeroboao. 0 Profeta Semeias Iho pro- 
hihe. Quito impio dos Beserros d'ouro, 

estabelecido por Jeroboao. 

NTAO veio Roboao a Sichem: porque 
todo o Israel se tinha alii ajuntado para 

o constituir Rei. 
2 Porem Jeroboao, filho de Nabath, que 

ainda se achava no Egypto, para onde se 
tinha refugiado por medo do Rei Salomao, 
sabendo que este era morto, voltou d’aquelle 
reino, 

3 Donde lhe tinhao mandado dizer que 
se recolhesse. Veio pois Jeroboao, com todo 
o povo d’lsrael, a Roboao, e lhe disserao: 

4 Teu pai nos impoz hum jugo duris- 
simo: tu pois agora diminue alguma cousa 
da dureza do governo de teu pai, e d’aquelle 
pesadissimo jugo, que elle poz sobre nos, e 
nos te serviremos. 

5 Roboao lhes respondeo : Ide-vos, e ao 
terceiro dia tornai a vir. Tendo-se retirado 
o povo, 

6 Teve o Rei Roboao conselho com os 
velhos, que faziao corte a Salomao, seu pai, 
quando este ainda vivia, e lhes disse : Que 
resposta me aconselhais vos que eu de a este 
povo ? 

7 Elies lhe responderao: Se tu agora 
obedeceres a este povo, e lhe cederes, con- 
descendendo com a sua petipao, e fallando- 
Ihe com brandura, elles se entregarao para 
sempre ao teu servipo. 

8 Porem Roboao, nao approvando o con¬ 
selho, que lhe tinhao dado os velhos, quiz 
consultar os mopos, que tinhao sido criados 
com elle, e que lhe assistiao, e lhes disse : 

9 Que resposta me aconselhais vos que 
eu de a este povo, que veio dizer-me : Ado- 
pa hum pouco o jugo, que teu pai poz sobre 
nos? 

10 E os mocos, que tinhao sido criados 
com elle, lhe vesponderao : Eis-aqiii a res¬ 

posta, que tu deves dar a este povo, que te 
veio dizer; Teu pai fez o nosso jugo pesa¬ 
dissimo ; nos te pedimos que nos allivies : 
O meu dedo minimo he mais grosso do que 
o costado de meu pai. 

11 Agora pois, respondendo ao que vos 
dizeis, meu pai impoz-vos hum jugo; e eu 
ainda lhe accrescentarei o peso : meu pai 
apoutou-vos com correias; e eu apoutar-vos- 
hei com escorpioens. 

12 Jeroboao pois, com todo o povo, voltou 
a Roboao no terceiro dia, conforme o que 
Roboao lhes tinha dito : Tornai a vir ter 
comigo ao terceiro dia. 

13 E o Rei respondeo duramente ao 
povo ; e, deixando o conselho, que os velhos 
lhe tinhao dado, 

14 Lhes fallou conforme o que lhe tinhao 
aconselhado os mocos, e lhes disse : Meu 
pai impoz-vos hum jugo pesado; e eu ainda 
lhe accrescentarei o peso: meu pai apoutou- 
vos com correias; e eu apoutar-vos-hei com 
escorpioens. 

15 E nao deo o Rei ouvidos ao povo; 
porque o Senhor tinha apartado d’elle a sua 
face, para verificar a palavra, que havia dito 
a Jeroboao, filho de Nabath, pelo Profeta 
Ahias Silonita. 

16 Vendo logo o povo que o Rei o nao 
queria ouvir, lhe respondeo, dizendo : Que 
parte temos nos com David ? ou que heran- 
pa no filho d’lsai ? Vai-te pois para as tuas 
tendas, 6 Israel; e tu, 6 David, trata agora 
da tua casa. E Israel se retirou para as 
suas tendas. 

17 E reinou Roboao sobre todos os filhos 
d’lsrael, que habitavao nas cidades de Juda. 

18 Enviou pois o Rei Roboao a Adurao, 
que tinha a superintendencia dos tributos : 
mas todo o Israel o apedrejou, e elle morreo. 
E o Rei Roboao a toda a pressa montou no 
seu coche, e fugio para Jerusalem: 

19 E Israel se separou da casa de David, 
ate o dia de hoje. 

20 E foi assim que quando todo o Israel 
ouvio, que Jeroboao tinha voltado, congre- 
gados todos em Cortes, o mandarao chamar, 
e o acclamarao Rei sobre todo o Israel: e 
nao houve alguem, que seguisse a casa de 
David, senao somente a Tribu de Juda. 

21 Veio pois Roboao a Jerusalem, e fez 
ajuntar toda a casa de Juda, e a Tribu de 
Benjamin, cento e oitenta mil homens esco- 
lhidos de guerra, para pelejar contra a casa 
dTsrael, e reduzir o Reino a obediencia de 
Roboao, filho de Salomao. 

22 Entao dirigio o Senhor a sua palavra 
a Semeias, homem de Deos, e lhe disse ; 

23 Falla a Roboao, filho de Salomao, 
Rei de Juda, e a toda a casa de Juda, e de 
Benjamin, e a todo o resto do povo, e dize- 
lhes : 

24 Eis-aqui o que diz o Senhor: Nao 
vos ponhais em campanha, nem lacais guerra 
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aos filhos d’Israel, que sao vossos irmaos : 
cada hum torne para sua casa; porque eu 
he que fiz isto. Ouvirao elles a palavra do 
Senhor, e se retirarao da sua jornada, eon- 
forme o Senhor lhes havia mandado. 

25 Ora Jeroboao reedificou a Sichem 
no monte d’Efraim, e alii estabeleceo a sua 
morada : depois, tendo sahido d’alli, edifi- 
cou a Fanuel. 

26 Entretanto disse Jeroboao la comsigo : 
Agora tornara o reino para a casa de David, 

27 Se este povo for a Jerusalem, para la 
offerecer sacrificios na casa do Senhor : o 
coracao d’este povo tornara entao para Ro- 
boao, Rei de Juda, seu Senhor; e elles me 
matarab, e se voltarab para elle. 

28 E depois de ter bem considerado a 
cousa, fez dous bezerros d’ouro, e disse ao 
povo : Nao torneis mais a ir a Jerusalem : 
Eis-aqui, 6 Israel, os teus deoses, que te 
tirarao da terra do Egypto. 

29 E poz hum em Bethel, outro em 
Dan : 

30 O que foi huma occasiao de peccado: 
porque o povo hia ate Dan, para la adorar 
o bezerro. 

31 Levantou outrosi templos nos altos, 
e estabeleceo para Sacerdotes os infimos do 
povo, qufe nao erao filhos de Levi. 

32 Ordenou tambem hum dia de Festa 
no oitavo mez, no dia decimo quinto do 
mez, a semelhanya da solemnidade, que se 
celebrava em Juda. E subindo ao altar, o 
mesmo fez em Bethel, offerecendo sacrificios 
aos bezerros, que tinha fabricado : e estabe¬ 
leceo em Bethel Sacerdotes dos altos, que 
edificara. 

33 Ao decimo quinto dia do oitavo mez, 
que elle tinha feito solemne a sua fantasia, 
subio Jeroboao ao Altar, que tinha cons- 
truido em Bethel: e fez huma festa solemne 
aos filhos d’Israel; e subio ao altar para 
offerecer o incenso. 

CAPITULO XIII. 
Hum Pro feta prediz diante de Jeroboao o 

merecimento de Josius, e a destruigdo dos 
altos. Este mesmo Profeta he morto 

por hum lead, por ter desobedecido ao man- 
damento de Deos. Jeroboao persiste na 
suxi impiedade. 

A O mesmo tempo que Jeroboao estava 
sobre o altar, e lanyava o incenso, eis- 

que hum homem de Deos veio de Juda a 
Bethel por ordem do Senhor. 

2 E exclamou contra o altar, dizendo 
assim da parte do Senhor : Altar, altar, eis- 
aqui o que diz o Senhor: Na casa de 
David nascera hum filho, que se chamara 
Josias, e degolara sobre ti os sacerdotes dos 
altos, que agora queimao sobre ti incensos, 
e queimara sobre ti ossos de homens. 

3 E em prova do que predizia, ajuntou : 
Eis-aqui o sinal, por onde se conhecera 
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que o Senhor he quem fallou : o altar se 
partira, e a cinza, que esta por sima, se es- 
palhara. 

4 E o Rei, tendo ouvido estas palavras, 
que o homem de Deos proferia em alta voz 
contra o altar que estava em Bethel, esten- 
deo a sua mao des do altar, dizendo: 
Prendei-o. E no mesmo tempo a mao, 
que estendera contra o homem de Deos, se 
seccou; e elle nao a pode trazer a si. 

5 O altar tambem logo se partio, e a 
cinza, que estava em sima, se espalhou, 
conforme o smal que o homem de Deos 
tinha dado em Nome do Senhor. 

6 Entao disse o Rei ao homem de Deos: 
Faze orayao ao Senhor, teu Deos, e roga-lhe 
por mim, para que me restitua a minha mao. 
E o homem de Deos fez oracao ao Senhor, 
e o Rei trouxe a si a sua mao, e ella ficou 
como antes era. 

7 Disse mais o Rei ao homem de Deos : 
Vem jantar comigo a minha casa, e eu te 
farei meus presen tes. 

8 E o homem de Deos respondeo ao 
Rei : Ainda quando tu me houvesses de 
dar ametade da tua casa, eu nao irei com- 
tigo, nem comerei pao, nem beberei agua 
n’este lugar: 

9 Porque assim me foi mandado da paite 
do Senhor, que me deo esta ordem : Tu nao 
comeras pao, nem beberas agua, nem vol- 
taras pelo caminho, por onde vieste. 

10 Elle pois se foi por outro caminho, 
e nao voltou pelo mesmo porque tinha ido 
a Bethel. 

11 Ora em Bethel morava hum velho 
Profeta, ao qual seus filhos vierao dizer todas 
as obras, que o homem de Deos tinha feito 
aquelle dia em Bethel; e contarao a seu pai 
as palavras, que elle tinha dito ao Rei. 

12 E o pai lhes disse: Porque caminho 
se foi elle! E os filhos mostrarao-lhe o 
caminho, por onde voltara o homem de 
Deos, que tinha vindo de Juda. 

13 E elle disse a seus filhos : Appare- 
lhai-me o meu burro. E como o tivessem 
apparelhado, montou n’elle, 

14 E foi apos o homem de Deos, ao 
qual achou assentado debaixo de hum tere- 
byntho, e lhe disse: Es tu o homem de 
Deos, que vieste de Juda? Elle lhe res¬ 
pondeo : Sou o mesmo. 

15 E elle lhe disse : Vem comigo a casa, 
a comer pao. 

16 O homem de Deos lhe respondeo: 
Nao posso voltar, nem ir comtigo; nem eu 
comerei pao, nem beberei agua n’este lugar : 

17 Porque o Senhor com palavras ver- 
dadeiramente suas me mandou, dizendo: 
Nao comeras pao, nem beberas agua n’esse 
lugar, nem voltaras pelo caminho, porque 
tiveres ido. 

18 Aquelle homem lhe respondeo : Eu 
tambem sou Profeta como tu ; e hum Anjo 
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me veio dizer da parte do Senhor : Leva-o' 
comtigo a tua casa, para que elle coma pao, j 
e beba agua. Enganou-o, 

19 Elevou-o comsigo: o homem de 
Deos pois comeo pao em sua casa, e bebeo 
agua. 

20 E quando estavao assentados a mesa, 
fez o Senhor ouvir a sua palavra ao Profeta, 
que o tinha feito voltar : 

21 E exclamou, e disse ao homem de 
Deos, que tinha vindo de Juda : Eis-aqui 
o que diz o Senhor: Porque nao obede- 
ceste a palavra do Senhor, e nao guardaste o 
mandamento, que o Senhor, teu Deos, te poz; 

22 E voltaste, e comeste pao, e bebeste 
agua no lugar em que te mandou, que nao 
comesses pao, nem bebesses agua, o teu 
cadaver, nao sera levado ao sepulcro de teus 
pais. 

23 E logo que o homem de Deos comeo, 
e bebeo, mandou o velho Profeta appare- 
lhar o seu burro para o Profeta, a quem 
tinha feito voltar. 

24 E quando o homem de Deos liia no 
caminho, hum leao sahindo-lhe ao encontro 
o matou, e o seu cadaver ficou estendido 
no caminho : e o hurro estava parado junto 
a elle; e o leao estava ao pe do cadaver, 

25 Eis-que, passando por alii certos 
homens, virao o cadaver estirado no cami 
nho, e o leao posto ao pe do cadaver : e 
forao, e o publicarao na cidade, onde mo- 
rava aquelle velho Profeta. 

26 Tendo ouvido isto o Profeta, que o 
tinha feito voltar do caminho, disse : He o 
homem de Deos, que foi desobediente a 
palavra do Senhor, e o Senhor o entregou a 
hum leao, que o despeda^ou, e o matou, 
conforme a palavra que o mesrno Senhor 
lhe tinha dito. 

27 E disse a sens filhos: Apparelhai-me 
o burro. O que tendo elles feito, 

28 Se partio d’alli, e foi achar o seu ca 
daver estendido no caminho, e o burro, e o 
leao postos ao pe do cadaver : nao comeo 
o leao do cadaver, nem fez mal ao burro. 

29 Tomou pois o Profeta o cadaver do 
homem de Deos, e o poz em sima do burro, 
e o levou a cidade d’elle velho Profeta para 
o chorar. 

30 E metteo o cadaver d’elle no seu se¬ 
pulcro, e o chorarao : Ay, ay, meu irmao ! 

31 E depois de o terem pranteado, disse 
elle a seus filhos: Quando eu morrer, se- 
pultai-me no sepulcro, em que foi enterrado 
o homem de Deos : ponde os meus ossos 
ao pe dos ossos d’elle. 

32 Porque o que elle predisse da parte 
do Senhor contra o altar, que esta em 
Bethel, e contra todos os templos dos altos, 
que existem nas cidades de Samaria, certis- 
simamente assim ha de vir a ser. 

33 Depois d’estas cousas nao se conver- 
teo Jeroboao da sua pessima vida; antes 

ao contrario, dos infimos do povo fez Sa- 
cerdotes dos altos: todo o que queria, en- 
ehia a sua mao, e era feito Sacerdote dos 
altos. 

34 Este foi o peccado da casa de Jero¬ 
boao, e o porque ella foi destruida, e ex- 
tincta da face da terra. 

CAP1TULO XIV. 
Envia Jeroboao sua mulher a consultar o 

Profeta Abuts, sobre a doen^a de seu Jilho. 
Morte de Jeroboao. Succede-lhe Nadab. 
Sesac, liei do Egypto, despoja o Templo 

de Jerusalem,. Morre Robodo : succede- 

lhe Abiao. 

TVT AQUELLE tempo cahio doente Abia, 
-** ’ filho de Jeroboao. 

2 E Jeroboao disse a sua mulher: Le- 
vanta-te, muda de trajo, para se nao conhe- 
cer que es mulher de Jeroboao: e vai a 
Silo, onde esta o Profeta Ahias, que me 
predisse que eu reinaria sobre este povo. 

3 Leva tambem comtigo dez paes, e hu- 
ma torta, e huma botija de mel, e vai ter 
com elle: porque elle te mostrara que he 
o que tem d’acontecer a este menino. 

4 Fez a mulher de Jeroboao o que elle 
lhe tinha dito: partio logo para Silo, e 
foi a casa d’Ahias: mas elle nao podia ver, 
porque os olhos se lhe tinhao escurecido 
por causa da sua muita idade. 

5 O Senhor porem disse a Ahias: Eis- 
ahi vem a mulher de Jeroboao consultar-te 
sobre seu filho, que esta doente : tu lhe 
diras isto e isto. Como ella entrasse, dissi- 
mulando quem era, 

6 Ahias, ao entrar ella a porta, ouvio o 
estrondo dos seus pes, e disse : Entra, mu¬ 
lher de Jeroboao: porque tinges tu seres 
outra ? Mas eu fui enviado para dar-te 
huma dura nova. 

7 Vai, e dize a Jeroboao: Eis-aqui o 
que diz o Senhor, Deos d’Israel: Eu te 
elevei do meio do povo, e te constitui chefe 
do meu povo d’Israel; 

8 E dividi o reyno da casa de David, e 
to dei a ti; e tu depois d’isto nao foste 
como meu servo David, que guardou os 
meus mandamentos, e me seguio de todo 
o seu corayao, fazendo o que me era agra- 
davel; 

9 Mas obraste maiores males do que to- 
dos quantos tem havido antes de ti; e for- 
jaste para ti deoses estrangeiros, e fundidos, 
para me provocares a ira, e lanfaste-me 
para tras das costas; 

10 Por isso eu induzirei toda a casta 
de males sobre a casa de Jeroboao, e farei 
morrer da casa de Jeroboao ate o que ou- 
rina a parede, e ate o encerrado, e ate o 
ultimo em Israel : e varrerei os residuos da 
casa de Jeroboao, como se costuma varrer o 
esterco ate nao ficar rastro. 

11 Os da casa de Jeroboao, que morre- 
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rem na cidade, serao comidos dos caes; e 
os que morrerem no campo, serao comidos 
das aves do Ceo; porque o Senhor he quem 
fallou. 

12 Vai-te pois, e torna para tua casa; e 
ao raesmo tempo que pozeres os pes na ci- 
dade, morrera o menino. 

13 E todo o Israel o chorara, e o sepul- 
tara: porque so este da casa de Jeroboao 
sera mettido no sepulcro, visto que n’elle, 
entre os da casa de Jeroboao, achou o Se¬ 
nhor, Deos d’Israel, huma cousa boa. 

14 Mas o Senhor constituira para si hum 
Rei sobre Israel, que arruinara a casa de 
Jeroboao n’este dia, e n’este tempo: 

15 E o Senhor Deos ferira a Israel, como 
huma cana costuma ser agitada nas aguas : 
e arrancara a Israel d’esta excellente terra, 
que deo a seus pais, e os sacudira para 
alem do rio: porque elles consagrarao a sua 
impiedade grandes bosques, para irritarem 
ao Senhor. 

16 E o Senhor entregara Israel, por causa 
dos peccados de Jeroboao, que peccou, e 
fez peccar a Israel. 

17 A mulher pois de Jeroboao se foi, 
e veio para Thersa: e quando ella punha o 
pe na entrada da porta, morreo o menino; 

18 E o sepultarao. E todo o Israel o 
chorou, conforme o Senhor predisse pelo 
Profeta Ahias, seu servo. 

19 O mais das acpoes de Jeroboao, as 
suas guerras, e o modo de reinar, esta 
escrito no Livro dos Annaes dos Reis d’Is¬ 
rael. 

20 O tempo porem, que reinou Jeroboao, 
forao vinte e dous annos : e elle adormeceo 
com seus pais ; e em seu lugar reinou seu 
filho Nadab. 

21 Entretanto Roboao, filho de Salo- 
mao, reinou em Juda. Elle tinha quarenta 
e hum annos, quando come^ou a reinar: 
reinou dezesete annos na cidade de Jerusa¬ 
lem, que o Senhor escolheo d’entre todas as 
Tribus d’lsrael, para estabelecer n’ella o seu 
Nome. Sua mai ehamava-se Naama, e era 
do paiz dos Ammonitas. 

22 E Juda fez o mal diante do Senhor, 
e com os peccados, que commetterao, o 
irritarao elles mais do que o tinhao irritado 
seus pais com os seus crimes. 

23 Porque elles mesmos levantarao tam- 
bem para si altares, e fizerao estatuas, e 
bosques em sima de todas as eminencias, e 
debaixo de todas as arvores frondosas : 

24 E ate houve tambem na terra effemi- 
nados; e commetterao todas as abomina- 
poes das gentes, que o Senhor tinha destrui- 
do a vista dos filhos d’lsrael. 

25 Mas no quinto anno do reinado de 
Roboao, veio a Jerusalem Sesac, Rei do 
Egypto, 

26 E levou d’alli os thesouros da casa 
df> Senhor, e os thesouros do Rei, e roubou 
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tudo : levou tambem os escudos d’ouro, 
que Salomao fizera: 

27 Em lugar dos quaes fez o Rei Ro¬ 
boao outros de bronze, e os entregou nas 
maos dos Capitaes da Guarda, e dos que 
faziao sentinella diante da porta da casa do 
Rei. 

28 E quando o Rei entrava na casa do 
Senhor, os que tinhao o officio de ir adiante 
d’elle, levavao estes escudos: e depois os 
tornavao a por na casa das armas. 

29 O resto das accoes de Roboao, e tudo 
o que elle fez, acha-se escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis de Juda. 

30 E por todo o tempo houve guerra 
entre Roboao, e Jeroboao. 

31 E Roboao adormeceo com seus pais, 
e foi sepultado com elles na cidade de 
David : o nome de sua mai foi Naama, que 
era Ammonita : e em lugar d’elle reinou 
Abiao, seu filho. 

CAPITULO XV. 
Abiao imita a impiedade de Roboao. JMor- 

re : e Asa, seu Jilho, lhe succede. Este 
imita a piedade de David. Succede-l/ie 

scu Jilho Josafat. Nadab, Rei d'Israel, 
he morto por Baasa, que reina em seu 
lugar. 

O decimo oitavo anno do reinado de 
Jeroboao, filho de Nabat, reinou Abiao 

sobre J uda. 
2 Ties annos reinou em Jerusalem : sua 

mai se chamava Maacha, e era filha d’Abes- 
salom. 

3 E andou em todos os peccados, que 
seu pai tinha commettido antes d’elle : nem 
o seu corafao era perfeito diante do Senhor, 
seu Deos, como o fora o coracao de seu pai 
David. 

4 Mas o Senhor, seu Deos, em atten^ao 
a David, lhe deo huma alampada em Jeru¬ 
salem, suscitando a seu filho depois delle, 
para restabelecer a Jerusalem : 

5 Porque David tinha feito o que era 
recto, e justo aos olhos do Senhor: e em 
todos os dias da sua vida nao se tinha 
affastado de nada do que elle lhe mandara, 
exceplo o que se passou a respeito d’Urias 
Hetheo. 

6 Todavia entre Roboao, e Jeroboao houve 
guerra todo o tempo que Roboao viveo. 

7 O resto porem das accoes d’Abiao, 
e tudo o que elle fez, nao esta isto escrito 
no Livro dos Annaes dos Reis de Juda? 
E houve huma batalha entre Abiao, e Jero¬ 
boao. 

8 E adormeceo Abiao com seus pais, e 
o sepultarao na cidade de David: e seu 
filho Asa reinou em seu lugar. 

9 No anno vigesimo pois de Jeroboao, 
Rei d’lsrael, comeyou a reinar Asa, Rei de 
Juda. 

10 Reinou quarenta e hum annos em 
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Jerusalem : sua m&i se chamava Maacha, e 
era filha d’Abessalom. 

11 E Asa fez o que era recto, e justo aos 
olhos do Senhor, como tinha feito David, 
seu pai: 

12 E tirou da terra os effeminados, e a 
alimpou de todas as immundicias dos idolos, 
que seus pais tinhao fabricado. 

13 E alem d’isto removeo a Maacha, sua 
mai, para que nao fosse princeza nos sacri¬ 
fices de Priapo, e no bosque, que Ihe havia 
consagrado: e arruinou a sua gruta, e fez 
pedacos este idolo torpissimo, e queimado 
lancou as suas cinzas na torrente de Cedron: 

14 Mas nao tirou os altos. Aindaassim o 
corafao de Asa foi perfeito com o Senhor 
toda a sua vida : 

15 Metteo tambem na casa do Senhor o 
que seu pai linha consagrado, e votado dar : 
prata, e ouro, e vasos. 

16 Por todo o tempo porem que ambos 
viverao, houve guerra entre Asa, e Baasa, 
Rei d’Israel. 

17 E Baasa, Rei d’Israel, veio a Juda, e 
edificou Rama, para que uinguem pudesse 
sahir, nem entrar nos estados d’Asa, Rei 
de Juda. 

18 Entao Asa tomando toda a prata, e o 
ouro, que tinha ficado nos thesouros da 
casa do Senhor, e nos thesouros do Palacio 
do Rei, os poz nas maos dos seus servos: 
e os enviou a Benadad, filho de Tabremon, 
filho de Hezion, Rei da Syria, que habitava 
em Damasco, e lhe mandou dizer: 

19 Entre ti, e mim ha allianca, como a 
houve entre meu pai, e o teu : por isso te 
mandei esses presentes d’ouro, e prata: e 
supplico-te que venhas, e que desfayas a 
allianca, que tens com Baasa, Rei d’Israel, 
para que elle se retire das minhas terras. 

20 Benadad, condescendendo com os ro- 
gos do Rei Asa, mandou os Generaes do 
seu exercito contra as cidades d’Israel, e 
tomarao a Ahion, a Dan, a Abel casa de 
Maacha, e a todo o districto de Cenneroth, 
isto he, todas as terras de Nefthali. 

21 O que tendo ouvido Baasa, interrom- 
peo a obra de Rama, e voltou para Thersa. 

22 Entao despachou o Rei Asa varios 
correios por toda a Judea, com esta ordem: 
Ninguem se escuse. E tendo elles trazido 
todas as pedras, e todas as madeiras, que 
Baasa havia empregado em edificar a Rama, 
d’ellas fundou o Rei Asa a Gabaa de Benja¬ 
min, e a Masfa. 

23 O resto de todas as ac^oes d’Asa, e 
todas as empresas em que elle assignalou o 
seu valor, todos os seus feitos, e as cidades 
que edificou, nao esta tudo isto escrito no 
Livro dos Annaes dos Reis de Juda? To- 
davia no tempo da sua velhice padeceo 
dos pes. 

24 E adormeceo com seus pais, e foi 
sepultado com elles na cidade de seu pai 

David. E Josafat, seu filho, reinou em 
seu lugar. 

25 No segundo anno porem d’Asa, Rei 
de Juda, comefou Nadab, filho de Jeroboao, 
a reinar sobre Israel: e reinou sobre Israel 
dous annos. 

26 E fez o mal diante do Senhor, e an- 
dou no caminho de seu pai, e nos pecca- 
dos, que elle tinha feito commetter a Israel. 

27 Mas Baasa, filho d’Ahias, da casa 
d’Issachar, armou huma traiyao contra a 
sua pessoa, e o matou junto a Gebbethon, 
que he huma cidade dos Filistheos, a que 
Nadab, e todo o Israel entao sitiavao. 

28 Baasa pois matou a Nadab, e reinou 
em lugar d’elle, no terceiro anno d’Asa, Rei 
de Juda. 

29 E tan to que se vio Rei, matou a to- 
dos da casa de Jeroboao: nao deixou com 
vida nem se quer hum da sua linhagem, ate 
acabar inteiramente com ella, conforme a 
palavra que o Senhor tinha dito por boca 
de seu servo, Ahias de Silo: 

30 E isto por causa dos peccados, que 
Jeroboao commettera, e fizera commetter a 
Israel; e por causa do delito, com que 
tinha irritado ao Senhor, Deos d’Israel. 

31 O resto das accoes de Nadab, e tudo 
o que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis d’Israel ? 

32 E houve guerra entre Asa, e Baasa, 
Rei d’Israel, todo o tempo que elles viverao. 

33 No terceiro anno d’Asa, Rei de Juda, 
reinou Baasa, filho d’Ahias, sobre todo o 
Israel em Thersa, e o seu reinado foi de 
vinte e quatro annos. 

34 E fez o mal diante do Senhor, e 
andou no caminho de Jeroboao, e nos pec¬ 
cados, que elle tinha feito commetter a 
Israel. 

CAPITULO XVI. 

Jehu prediz a Baasa a ruina da sua familia. 
Morte de Baasa. Succede-lhe Ela. 
Zarnbri mata a Ela, e sefaz lici d' Israel. 
Amri he eleito Kei pelo povo. Zarnbri se 
queima no seu palacio. Morte d'Amri. 

Succcde-lhe Achab. Este casa com Jezabel. 

/'ARA o Senhor dirigio a sua palavra a 
Jehu, filho de Hanani, contra Baasa, 

dizendo: 
2 Porque eu te levantei do po, e te cons- 

titui chefe sobre o meu povo d’lsrael, e tu 
andaste no caminho de Jeroboao, e fizeste 
peccar o meu povo d’lsrael, para me irri- 
tares com os seus peccados; 

3 Eis-ahi segarei eu a posteridade de 
Baasa, e a posteridade da sua casa; e farei 
da tua casa o que fiz da casa de Jeroboao, 
filho de Nabat. 

4 Aquelle da linhagem de Baasa, que 
morrer na cidade, comel-lo-hao os caes : e 
o que d’elle morrer no campo, comel-lo-hao 
as aves do Ceo. 
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5 O resto das acpoes de Baasa, e todos 
os seus feitos, e batalhas, nao esta tudo 
escrito no Livro dos Annaes dos Reis d’ls- 
fael ? 

6 Adormeceo pois Baasa com seus pais, 
e foi enterrado em Thersa: e reinou por 
elle seu filho Ela. 

7 Mas tendo o Profeta Jehu, filho de 
Hanani, declarado a Baasa o que o Senhor 
pronunciara contra elle, e contra a sua casa, 
pela razao de todos os males, que elle tinha 
feito aos olhos do Senhor, para o irritar com 
as obras das suas maos, e para o Senhor 
tratar a sua casa como a de Jeroboao : por 
esta razao o matou elle, isto he, a Jehu 
Profeta, filho de Hanani. 

8 No anno vigesimo sexto d’Asa, Rei de 
Juda, reinou Ela, filho de Baasa, sobre 
Israel em Thersa dous annos. 

9 E Zambri, seu servo, que governava 
ametade da sua eavallaria, se rebellou con¬ 
tra elle: estava Ela em Thersa, bebendo e 
embebedando-se em casa d’Arsa, Governa- 
dor de Thersa. 

10 E Zambri, cahindo sobre elle, o ferio, 
e matou no anno vigesimo setimo d’Asa, 
Rei de Juda, e reinou em seu lugar. 

11 E quando elle se vio Rei, e subio ao 
seu throno, extinguio toda a casa de Baasa, 
sem deixar n’ella resto algum, e sem perdoar 
a algum de seus parentes, e amigos. 

12 Assirn destruio Zambri toda a casa 
de Baasa, conforme a palavra, que o Senhor 
tinha feito dizer a Baasa, pelo Profeta Jehu; 

13 Por causa de todos os peccados de 
Baasa, e de seu filho Ela, que tinhao pec- 
cado, e feito peccar a Israel, irritando o 
Senhor, Deos d’lsrael, com as suas vai- 
dades. 

14 O mais das ac^oes d’Ela, e tudo o 
que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis d’Israel? 

15 No anno vinte e sete d’Asa, Rei de 
Juda, reinou Zambri em Thersa sete dias : 

orqne o exercito, que entao sitiava a Geb- 
ethon, cidade dos Filistheos, 

16 Tendo ouvido que Zambri se tinha 
rebellado, e havia morto o Rei, todo o 
Israel constituio seu Rei a Amri, General 
do Exercito d’lsrael, que estava entao em 
campanha. 

17 Amri pois, deixando a Gebbethon, 
taarchou com o exercito d’lsrael, e veio 
sitiar a Thersa. 

18 E Zambri, vendo que a cidade estava 
a ponto de ser tomada, entrou no palacio, 
e se queimou a si mesmo juntamente com a 
casa real: e morreo 

19 Nos peccados, que tinha commettido, 
obrando o mal diante do Senhor, e andando 
pelo caminho de Jeroboao, e no peccado, 
com que elle tinha feito peccar a Israel. 

20 O mais das ac9oes de Zambri, da sua 
conjurapao, e da sua tyrannia, nao esta 
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tudo escrito no Livro dos Annaes dos Reis 
d ’Israel ? 

21 Entao se dividio o povo d’lsrael em 
dous partidos: ametade do povo seguia a 
Thebni, filho de Gineth, para o constituir 
Rei: e a outra ametade seguia a Amri. 

22 Mas o povo, que estava com Amri, 
prevaleceo contra o povo, que seguia a 
Thebni, filho de Gineth: e morreo Thebni, 
e reinou Amri. 

23 No anno trinta e hum d’Asa, Rei de 
Juda, reinou Amri sobre Israel doze annos, 
dos quaes reinou elle seis em Thersa. 

24 E comprou o monte de Samaria a 
Somer por dous talentos de prata; e fundou 
n’elle huma cidade, a que chamou Samaria 
do nome de Somer, cujo fora o monte. 

25 Amri porem fez o mal diante do Se¬ 
nhor ; e os crimes, que elle commetteo, 
ainda excederao os de todos os seus pre- 
decessores. 

26 E andou em todo o caminho de Jero¬ 
boao, filho de Nabat, e nos peccados com 
que elle tinha feito peccar a Israel, para 
irritar o Senhor, Deos d’lsrael, com as suas 
vaidades. 

27 O resto das acpoes d’Amri, com as 
batalhas, que elle deo, nao esta tudo escrito 
no Livro dos Annaes dos Reis d’lsrael? 

28 E Amri dormio com seus pais, e foi 
sepultado em Samaria: e em seu lugar 
reinou seu filho Achab. 

29 No anno pois trinta e oito d’Asa, Rei 
de Juda, reinou Achab, filho d’Amri, sobre 
Israel. E reinou Achab, filho d’Amri, sobre 
Israel em Samaria vinte e dous annos. 

30 E Achab, filho d’Amri, fez o mal 
diante do Senhor, e excedeo na impiedade 
a todos os que tinha havido antes d’elle. 

31 Nao se contentou com andar nos pec¬ 
cados de Jeroboao, filho de Nabat: mas 
sobre isso tomou por mulher a Jezabel, filha 
de Ethbaal, Rei dos Sidonios; e passou a 
servir a Baal, e o adorou. 

32 £ poz o altar de Baal no templo de 
Baal, que elle tinha edificado em Samaria; 

33 E plantou hum Bosque: e accumu- 
lando crime sobre crime, irritou o Senhor, 
Deos d’lsrael, mais do que todos os Reis 
d’lsrael, que o tinhao precedido. 

34 Durando o seu reinado, fundou Hiel 
de Bethel a Jericho: elle perdeo a Abirao, 
seu primogenito, quando lhe lanpou os ali- 
cerces; e perdeo a Segub, o ultimo de seus 
filhos, quando lhe poz as portas, conforme o 
que o Senhor tinha predito por hoca de 
Josue, filho de Nun. 

CAPITULO XVII. 
Elias declara a Achab que nao choveria ate 

que Deos o nao declarasse pela sua boca. 
Este Profeta sustentaclo pelos c'vi'vos. Vai 
a Sarephta a casa de huma viuva, a quern 
elle multiplica o azeite, e a farinha. O 
Jilho d'esta viuva morre. Elias o resuscita. 
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^AQUELLE tempo Elias de Thesba, 
-L ' que era hum dos habitantes de Galaad, 
disse a Achab : Viva o Senhor, Deos d’ls- 
rael, em cuja presen^a estou, que n’estes 
annos nao cahira nem orvalho, nem chuva, 
senao conforme as palavras da minha boca. 

2 Depois dirigio o Senhor a sua palavra 
a Elias, e lhe disse: 

3 Retira-te d’aqui, e vai para a banda do 
Oriente, e esconde-te ao pe da torrente de 
Carith, que he defronte do Jordao. 

4 Tu beberas la da agua da torrente; e 
eu mandei aos corvos, que te sustentem alii 
mesmo. 

5 Partio pois Elias, em conformidade da 
ordem do Senhor; e foi morar ao pe da 
torrente de Carith, que he defronte do 
Jordao. 

6 E os corvos lhe traziao pela manha 
pao, e carne, e de tarde tambem pao, e 
carne; e elle bebia da torrente. 

7 Algum tempo depois seccou-se a tor- 
rente ; porque nao tinha chovido sobre a 
terra. 

8 E entao lhe fallou o Senhor por estes 
termos: 

9 Levanta-te, e vai para Sarephta dos 
Sidonios, e alii estaras: porque eu ordenei 
alii a huma mulher viuva, que te sustente. 

10 Levantou-se, e foi para Sarephta. 
E quando chegou a porta da cidade, lhe 
appareceo huma mulher viuva apanhando 
lenha; e elle a chamou, e lhe disse : Da-me 
n’um vaso huma pouca d’agua para beber. 

11 E quando ella lho hia buscar, gritou 
Elias apos ella, dizendo: Traze-me tambem, 
te pe^’o, hum bocado de pao na tua mao. 

12 Ella lhe respondeo: Viva o Senhor, 
teu Deos, que eu nao tenho pao: tenho 
somente obra de hum punhado de farinha 
n’uma panella, e hum pouco d’azeite na 
almotolia : eis-aqui ando eu ajuntando huns 
cavacos, para ir preparal-lo para mim, e 
para meu filho, para comermos, e depois 
morrer. 

13 Elias lhe disse: Nao temas, vai fazer 
como me disseste: mas faze primeiro para 
mim d’essa pouca de farinha hum paosmho 
cozido debaixo do rescaldo, e traze-mo: e 
depois fal-lo-has para ti, e para teu filho. 

14 Porque eis-aqui o que diz o Senhor, 
Deos d’Israel: A farinha, que esta n’essa 
panella, nao faltara, e o azeite, que esta 
n’essa almotolia, nao se diminuira, ate o 
dia que o Senhor fafa cahir chuva sobre a 
terra. 

15 Foi pois a mulher, e fez o que Elias 
lhe tinha dito: e comeo elle, e comeo ella 
tambem, com toda a sua casa. E des d’a- 
quelle dia 

16 Nao faltou a farinha da panella, nem 
se diminuio o azeite da almotolia, conforme 
o que o Senhor tinha predito por Elias. 

17 Depois aconteceo, que o filho d’esta 

viuva, mai de faxnilia, cahio mal de huma 
doen^a tao forte, que ja nao respirava. 

18 Disse ella pois a Elias: Que te fiz eu, 
6 homem de Deos ? Acaso vieste tu a minha 
casa, para excitares em mim a memoria de 
meus peccados, e me matares meu filho ? 

19 E Elias lhe disse: Da-me ca o teu 
filho. E tendo-o tornado d’entre os seus 
bracos, o levou a camara, onde elle mesmo 
assistia, e o poz em sima do seu leito. 

20 Depois clamou ao Senhor, e lhe disse : 
Senhor, meu Deos, ate a huma viuva, que 
me sustenta, como pode, affligiste, matando- 
lhe seu filho ? 

21 Depois se estendeo, e se medio tres 
vezes sobre o menino, e clamou ao Senhor, 
e lhe disse: Senhor, meu Deos, faze, te rogo, 
que a alma d’este menino torne a entrar no 
seu corpo. 

22 E o Senhor ouvio a voz d’Elias: e a 
alma do menino tomou a entrar n’elle, e re- 
cobrou a vida.. 

23 E Elias, tendo tornado o menino, des- 
ceo da sua camara a casa debaixo, e o 
entregou a sua mai, e lhe disse: Eis-ahi tens 
vivo a teu filho. 

24 E a mulher respondeo a Elias: Agora 
n’esta ac^ao conhefo eu que tu es hum ho¬ 
mem de Deos, e que a palavra do Senhor 
he verdadeira na tua boca. 

CAPITULO XVIII. 
Manda o Senhor a Elias, que se apresente 

diante d'Achab. Elias persuade a Abdias 
que vd annunciar a Achab a sua vinda. 
Entrevisia d'Achab, e d'Elias. Elias faz 
descer oj’ogo sobre o seu sacrificio, e mat a 
os falsos Prqfetas de Baal. Promette 
chuva, e ella cahe. 

UITO tempo depois dirigio o Senhor a 
sua palavra a Elias, no terceiro anno, 

e lhe disse: Vai-te apresentar diante d’Achab, 
para eu dar chuva sobre a terra. 

2 Partio pois Elias, para se mostrar a 
Achab: entretanto era extrema a fome em 
Samaria. 

3 E Achab mandou chamar Abdias, raor- 
domo da sua casa: era este hum homem 
que temia muito o Senhor. 

4 Porque, quando Jezabel matavaos Pro- 
fetas do Senhor, elle Abdias tomou cem, e 
os escondeo n’umas cavernas, sincoenta 
n’uma, e sincoenta n’outra, e os sustentou 
com pao, e agua. 

5 Disse pois Achab a Abdias: Vai por 
estas terras a todas as fontes, e a todos os 
valles, a ver se podemos achar herva, para 
salvarmos os cavallos, e os machos, e nao 
perefao todas as bestas. 

6 Elies pois repartirao entre si as terras, 
para discorrerem por todas as partes : Achab 
hia por hum caminho, e Abdias separada- 
mente hia por outro. 

7 E quando Abdias estava em caminho, 
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encontrou-se Elias com elle: Abdias, tendo- 
o conhecido, se prostrou com o rosto em 
terra, e lhe disse : Es tu Elias, meu Senlior? 

8 E elle lhe respondeo : Eu sou. Vai, 
e dize a tu amo : Eis-aqui esta Elias. 

9 Que peccado commetti eu, disse Ab¬ 
dias, para tu me entregares nas maos d’Achab, 
a mim que sou teu servo, para elle me ma- 
tar ? 

10 Viva o Senhor, teu Deos, que nao ha 
na^ao nem reino, onde meu amo te nao 
tenha mandado buscar : e dizendo-lhe todos, 
que tu nao appareces, e vendo que te nao 
a'chao, tem elle conjurado todos os reis e 
povos. 

11 E agora me dizes tu: Vai, e dize a 
teu amo : Eis-aqui esta Elias. 

12 E depois que eu me tiver apartado 
de ti, te transportara o Espirito do Senhor 
para algum lugar, que eu nao saiba; e 
quando eu for dar parte a Achab, e elle te 
nao achar, me matara: entretanto teu servo 
teme o Senhor des da sua infancia. 

13 Acaso nao se te disse a ti, meu Se¬ 
nhor, o que eu fiz, quando Jezabel matava 
os Profetas do Senhor? que escondi cem 
d’estes Profetas n’umas cavernas, sincoenta 
n’uma, e sincoenta n’outra, e os sustentei 
com pao e agua? 

14 E agora me dizes tu: Vai, e dize a 
teu amo, Eis-aqui esta Elias : para elle me 
matar ? 

15 E Elias lhe disse: Viva o Senhor dos 
Exercitos, em cuja presenpa estou, que eu 
me apresentarei hoje diante d’elle. 

16 Foi pois Abdias ter com Achab, e 
lhe contou o que se passava: e Achab sahio 
logo a encontrar-se com Elias; 

17 E vendo-o, lhe disse: Acaso es tu 
aquelle, que trazes perturbado a Israel ? 

18 E Elias lhe respondeo: Nao sou eu o 
que perturbei a Israel; mas es tu, e a casa 
de teu pai, por terdes deixado os manda- 
mentos do Senhor, e seguido a Baal. 

19 O que nao obstante, manda tu agora 
messageiros, e faze ajuntar diante de mim 
todo o povo d’Israel no monte Carmelo, e 
os quatrocentos e sincoenta profetas de Baal, 
com os quatrocentos profetas dos bosques, 
que Jezabel sustenta a sua mesa. 

20 Mandou pois Achab buscar todos os 
filhos d’Israel, e ajuntou os profetas no 
monte Carmelo. 

21 E Elias chegando-se a todo o povo, 
disse : Ate quando coxeareis vos d’ambas as 
partes ? Se o Senhor he o Deos, seguio-o : 
e se o he Baal, seguio-o. E o povo lhe nao 
respondeo nem huma so palavra. 

22 E tornou a dizer Elias ao povo : Eu 
sou o unico que fiquei dos Profetas do Se¬ 
nhor: mas os profetas de Baal sao quatro¬ 
centos e sincoenta homens. 

23 Dem-se-nos dous bois, e elles escolhao 
para si hum; e tendo-o feito em quartos, o 
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ponhao sobre a lenha, sem lhe metter fogo 
por baixo: e eu tomarei o outro hoi, e 
pondo-o tambem sobre a lenha, nao lhe 
metterei fogo por baixo. 

24 Invocai vos os nomes dos vossos deo- 
ses, e eu invocarei o Nome do meu Deos : 
e o Deos, que pelo fogo declarar que elle he 
Deos, esse seja reconhecido por Deos. Todo 
o povo respondeo : A proposipao he jus- 
tissima. 

25 Disse pois Elias aos profetas de Baal: 
Escolhei para vos hum boi, e comecai vos 
primeiro, porque sois em maior numero: e 
invocai os nomes dos vossos deoses, sem 
metterdes fogo a lenha. 

26 Elies pois, tendo tornado o boi que 
lhes foi dado, prepararao o seu sacrificio; e 
invocavao o nome de Baal, des da manha 
ate o meio dia, dizendo: Baal, ouve-nos. 
Mas nao se percebia voz, nem havia quem 
respondesse: e passavao de huma parte para 
a outra saltando o altar, que tinhao feito. 

27 Era ja meio dia, e Elias comefou a 
motejal-los, dizendo : Gritai mais alto : por¬ 
que o vosso deos Baal ou esta talvez fallan- 
do a alguem no caminho, ou n’alguma esta- 
lagem, ou talvez dorme, e necessita que o 
acordem. 

28 Elies pois se pozerao a gritar ainda 
mais de rijo, e faziao nos seus corpos varias 
incisdes, segundo o seu costume, com cani- 
vetes, e lancetas, ate se cobrirem do seu 
sangue. 

29 Passado o meio dia, e chegado o 
tempo em que era costume offerecer o sa¬ 
crificio, gritavao os profetas, e invocavao o 
seu deos Baal: mas elle estava surdo, e nao 
havia ninguem que respondesse, nem que 
ouvisse os seus rogos. 

30 Entao disse Elias a todo o povo: 
Vinde comigo. E tendo-se o povo che¬ 
gado a elle, refez Elias o Altar do Senhor, 
que tinha sido destruido. 

31 E tomou doze pedras, conforme o nu¬ 
mero das Tribus dos filhos de Jacob, a quem 
o Senhor tinha dirigido a sua palavra, di¬ 
zendo-lhe : Israel sera o teu nome. 

32 E d’estas pedras edificou hum Altar 
em Nome do Senhor: e fez hum aqueducto, 
como de dous pequenos regos ao redor do 
Altar; 

33 E concertou a lenha: e cortou o boi 
em pedacos, e o poz sobre a lenha, e disse: 

34 Enchei d’agua quatro talhas, e entor- 
nai-as sobre o holocausto, e sobre a lenha. 
E proseguio : Fazei isto mesmo ainda outra 
vez. E tendo-o elles feito segunda vez, 
disse: Fazei ainda terceira vez o mesmo. 
E elles o fizerao terceira vez: 

35 De sorte que as aguas corriao ao re- 
dor do Altar, e o aqueducto ficou cheio. 

36 Chegado o tempo d’offerecer o holo¬ 
causto, se chegou o Profeta Elias, e disse: 
Senhor, Deos d’Abrahao, d’lsaac, ed’Israel, 
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laze ver hoje, que tu es o Deos d’Israel, e 
que eu sou teu servo, e por tua ordem fiz 
todas estas cousas. 

37 Ouve-me, Senhor, ouve-me : para que 
este povo aprenda, que tu es o Senhor Deos, 
e que tu converteste novamente o seu coracao. 

38 Ao inesmo tempo cahio o fogo do Se¬ 
nhor, e devorou o holocausto, a lenha, e as 
pedras, lambendo o mesmo po, e a agua, 
que estava no aqueducto. 

39 O que tendo visto todo o povo, pros- 
trou-se com o rosto em terra, e disse : O 
Senhor he o Deos; o Senhor he o Deos. 

40 Entao lhes disse Elias: Apanhai os 
profetas de Baal, e nao escape nem hum so. 
E tendo-os o povo agarrado, Elias os levou 
h torrente de Cison, e alii os matou. 

41 Depois disse Elias a Achab: Vai, 
come, e bebe; porque eu ouf o o ruido de 
huma grande chuva. 

42 Achab se retirou para comer, e beber; 
e Elias subio ao alto do Carmelo, e incli- 
nado por terra metteo o seu rosto entre os 
seus joelhos, 

43 E disse ao seu criado: Vai, e olha 
para a banda do mar. Tendo ido o criado 
a olhar, voltou, e disse-lhe: Nao ha nada. 
Elias lhe segundou, dizendo : Toma a ir sete 
vezes. 

44 E a setima vez, eis-que appareceo 
huma pequena nuvem, que se levantava do 
mar, como huma pegada de homem. E 
disse Elias ao seu criado: Vai dizer a 
Achab: Faze metter os cavallos no teu 
coche, e corre, nao te apanhe a chuva. 

45 E quando elle se voltava ora para 
huma, ora para outra parte, eis-que de re- 
pente se cobrio o Ceo de trevas, virao-se 
nuvens, levantou-se o vento, e cahio huma 
grande chuva. Achab pois, subindo ao 
coche, foi para Jezrahel. 

46 E a mao do Senhor veio sobre Elias; 
e tendo-se cingido os rins, corria adiante 
d’Achab, ate chegar a Jezrahel. 

CAPITULO XIX. 
Jezabel quer matar a Elias. O Prof eta se 

retira ao monte Horeb. O Senhor lhe 
manda que vd ungir a Hazael em Pei da 
Syria, e a Jehu em Rei d’ Israel. Eliseo 
recebe o espirito de Profecia, e se aggrega 

a Elias. 

ENDO Achab referido a Jezabel tudo o 
que Elias havia feito, e como elle ma- 

tara a espada todos os Profetas, 
2 Enviou Jezabel hum messageiro a Elias 

para lhe dizer: Os deoses me tratem com 
toda a sua severidade, se eu a manha a esta 
mesma hora te nao fizer perder a vida, como 
tu a fizeste perder a cada hum d’elles. 

3 Elias pois teve medo, e ausentou-se 
para onde quer que o seu desejo o levava: 
e como tivesse chegado a Bersabee em Juda, 
despedio alii o seu criado, 

4 E andou pelo deserto o caminho de 
hum dia: e tendo chegado onde estava hum 
junipero, se assentou debaixo d’elle; e dese- 
jando a morte, disse: Basta-me de vida, 
Senhor: tira a minha alma do meu corpo; 
porque eu nao sou melhor do que meus 
pais. 

5 E lanpou-se em terra, e dormio a som- 
bra do junipero : e eis-que hum Anjo do Se¬ 
nhor o tocou, e lhe disse: Levanta-te, e 
come. 

6 Olhou elle, e vio junto a sua cabefa 
hum pao cozido debaixo da cinza, e hum 
vaso d’agua: corneo pois, e bebeo, e tornou 
a dormir. 

7 V'indo outra vez o Anjo do Senhor, o 
tocou, e lhe disse: Levanta-te, e come; 
porque te resta que fazer hum grande ca¬ 
minho. 

8 Tendo-se levantado, comeo, e bebeo; 
e com o vigor que lhe deo aquella comida, 
caminhou quarenta dias, e quarenta noites, 
ate o monte de Deos, Horeb. 

9 Chegado alii, ficou n’uma caverna: e 
eis-que o Senhor lhe dirigio a sua palavra, 
dizendo-lhe: Que fazes aqui, Elias ? 

10 A que elle respondeo: Eu me con- 
sumo de zelo por ti, Senhor, Deos dos Ex- 
ercitos ; porque os filhos d’lsrael deixarao o 
teu pacto, destruirao os teus A1 tares, mata- 
rao os teus Profetas a espada; e tendo eu 
ficado so, elles ainda me procurao tirar a 
vida. 

HE disse-lhe: Sahe, e tem-te no monte 
diante do Senhor. E eis-ahi passa o Senhor, 
e diante do Senhor hum vento impetuoso, e 
rijo, que transtorna os montes, e quebra as 
pedras; o Senhor nao estava no vento : e 
depois do vento houve hum tremor; o Se¬ 
nhor nao estava no tremor : 

12 E depois do tremor, accendeo-se hum 
fogo; o Senhor nao estava no fogo; e de¬ 
pois do fogo ouvio-se o assopro de huma 
branda virajao. 

13 Elias, tendo ouvido isto, cobrio o seu 
rosto com a capa; e tendo sahido, poz-se a 
entrada da caverna: e ao mesmo tempo se 
lhe deo a perceber huma voz, que lhe dizia: 
Que fazes aqui, Elias ? E elle respondeo: 

14 Eu me consumo de zelo por ti, Se¬ 
nhor, Deos dos Exercitos; porque os filhos 
d’Israel deixarao o teu pacto, destruirao os 
teus Altares, matarao os teus Profetas a es¬ 
pada ; e tendo eu ficado so, elles ainda pro¬ 
curao tirar-me a vida. 

15 E o Senhor lhe disse: Vai, e torna 
pelo teu caminho ao longo do deserto para 
Damasco; e quando la tiveres chegado, un¬ 
giras a Hazael em Rei da Syria: 

16 E a Jehu, filho de Namsi, ungiras em 
Rei sobre Israel: e a Eliseo, filho de Saffat, 
que he de Abelmeula, o ungiras Profeta em 
teu lugar. 

17 E acontecera, que todo o que escapar 
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?i espada de Hazael, sera morto por Jehu : 
e todo o que escapar a espada de Jehu, sera 
morto por Eliseo. 

18 E eu me reservarei para mim em Is¬ 
rael sete mil homens, que nao dobrarao os 
joelhos diante de Baal, e toda a boca, que 
o nao adorou beijando as maos. 

19 Tendo-se pois Elias partido d’alli, 
achou a Eliseo, filho de Saffat, lavrando 
com doze juntas de bois; e elle mesmo con- 
duzia hum dos arados das doze juntas de 
bois : e chegado Elias a Eliseo, poz a sua 
capa sobre elle. 

20 Logo Eliseo, deixados os bois, correo 
apos Elias, e lhe disse: Permitte-me, te 
rogo, que eu va beijar meu pai, e minha 
mai, e assim seguir-te-hei. E Elias lhe res- 
pondeo : Vai, e volta: porque eu fiz por ti 
o que era da minha parte. 

21 E Eliseo, depois de ter deixado a 
Elias, tomou huma junta de bois, e os ma- 
tou, e com a lenha que fez do arado dos 
bois, cozeo as suas carnes, e as deo ao povo, 
o qual eomeo d’ellas : e partio logo, e se foi 
em alcance d’Elias, e o servia. 

CAPITULO XX. 
Cerco de Samaria por Benadad. Derrota 

do seu exercito. Outra derrota do exer- 

cito dos Syros. Achab faz allianya com 
Benadad. He por isso reprehendido por 

hum Pro feta 

RA Benadad, Rei de Syria, tendo ajun- 
tado todo o seu exercito, a sua cavalla- 

ria, e as suas canvas, e com elle trinta 
e dous Reis, marchou a atacar a Samaria, e 
a sitiou. 

2 E ao mesmo tempo enviou a cidade 
embaixadores a Achab, Rei d’Israel, dizen- 
do-lhe : 

3 Eis-aqui o que diz Benadad : A tua 
prata, e o teu ouro sao meus : as tuas mu- 
lheres, e os teus filhos mais bem feitos, sao 
meus. 

4 E o Rei d’Israel lhe respondeo: O’Rei 
meu Senhor, eu sou teu, como tu dizes, e 
todas as minhas cousas sao tuas. 

5 Tornarao a vir os embaixadores, e 
disserao : Eis-aqui o que diz Benadad, que 
nos enviou a ti: Tu me has de dar a tua 
prata, e o teu ouro, e as tuas mulheres, e os 
teus filhos. 

6 A’manha pois, a esta mesma hora, irao 
os meus servos a ti, e esquadrinharao a tua 
casa, e a casa dos teus servos: e elles toma- 
rao com as suas maos tudo o de que gosta- 
rem, e o levarao. 

7 Entao fez vir o Rei d’lsrael todos os 
anciaos do povo, e lhes disse : Considerai, 
e vede, que elle nos arma algum lapo: por¬ 
que elle me mandou a pedir minhas mu¬ 
lheres, meus filhos, minha prata, e o meu 
ouro; e eu nao lhe disse que nao. 

8 E todos os anciaos, e todo o povo lhe 
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respond&rao : Nao lhe d6s ouvidos, nem te 
accommodes com o que elle deseja. 

9 Respondeo pois Achab aos embaixa¬ 
dores de Benadad : Dizei ao Rei, meu Se¬ 
nhor : Eu farei todas as cousas, que tu me 
enviaste a pedir no principio, como servo 
que sou teu : mas esta ultima cousa nao a 
posso fazer. 

10 Tendo voltado os embaixadores, re- 
ferirao esta resposta a Benadad. O qual os 
tornou a enviar para que dissessem a Achab: 
Os deoses me tratem com a sua ultima seve- 
ridade, se todo o po de Samaria bastar para 
cada hum dos que me seguem poder encher 
hum punhado. 

11 E o Rei d’lsrael lhe replicou : Dizei 
a vosso amo: Nao he quando se tomao as 
armas, que hum se deve gloriar; mas sim 
quando as larga. 

12 Recebeo Benadad esta resposta, quan¬ 
do bebia nas suas tendas com os outros 
Reis : e disse logo aos seus servos : Cercai 
a cidade. E elles a cercarao. 

13 Ao mesmo tempo chegando-se hum 
Profeta a Achab, Rei d’lsrael, lhe disse : 
Eis-aqui o que diz o Senhor : Viste toda 
esta innumeravel multidao ? Pois eu te de¬ 
clare, que hoje ta entregarei nas maos, para 
que tu saibas, que eu sou o Senhor. 

14 E Achab lhe perguntou : Por quem ? 
E elle lhe respondeo : Eis-aqui o que diz o 
Senhor: Pelos criados de pe dos Principes 
das Provincias. Accrescentou Achab: 
Quem comepara a pelejar ? Seras tu, lhe 
disse o Profeta. 

15 Fez Achab pois revista dos criados de 
p<j dos Principes das Provincias, e achou 
que eiao duzentos e trinta e dous : e depois 
fez revista do povo dos filhos d’lsrael, e 
achou que erao sete mil. 

16 E sahirao ao meio dia. Benadad 
porem ja bebado, estava bebendo na sua 
tenda, e com elle os trinta e dous Reis, que 
tinhao vindo em seu soccorro. 

17 Os criados pois dos Principes das 
Provincias marchavao na frente do exercito. 
E Benadad mandou reconhecer esta gente. 
E vierao-lhe dizer : He gente, que sahio de 
Samaria. 

18 E disse-lhes Benadad: Ou elles ve- 
nhao tratar de paz, ou venhao a pelejar, 
apanhai-mos vivos. 

19 Avanparao-se pois os criados de pe 
dos Principes das Provincias, e o resto do 
exercito depois d’elles. 

20 E cada hum d’elles matou o que se 
lhe poz diante : e logo os Syros fugirao, e 
Israel os perseguio. Benadad, Rei de Syria, 
tambem fugio a cavallo com os cavalleiros, 
que o acompanhavao. 

21 E o Rei d’lsrael tendo sahido matou 
os cavallos, destruio as carropas, e ferio a 
Syria com hum grande estrago. 

22 (Entao veio ter hum Profeta com o 
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Ilei d’Israel, e lhe disse: Vai, fortifica-te, e 
ve bem o que tens para fazer: porque o 
Rei de Syria vira o anno seguinte a dar-te 
batalha) 

23 Os servos do Rei de Syria porem lhe 
disserao : Os seus Deoses sao Deoses dos 
montes, e por isso elles nos vencerao : he 
melhor que pelejemos com elles era 'campo 
raso, e vencel-los-hemos. 

24 Eis-aqui pois o que tu deves fazer : 
Aparta do teu exercito todos os Reis, e poe 
em sen lugar os primeiros Officiaes : 

25 Restabelece as tuas tropas, mettendo 
n’ellas tantos soldados, quantos os que d’ellas 
forao mortos; tantos cavallos, quantos erao 
os do teu exercito; e tantas carroc as, quan- 
tas erao as que tinhas antes: e nos peleja- 
remos contra elles em campo raso, e tu 
veras que os desbaratamos. Creo elle no 
conselho, cpie lhe tinhao dado, e assim o fez. 

26 Hum anno depois fez Benadad revista 
dos Syros, e veio a Afec para combater con¬ 
tra Israel. 

27 Fizerao tambem os filhos d’Israel re¬ 
vista das suas tropas, e tendo-se provido de 
viveres, marcharao contra os Syros, e se 
acamparao defronte d’elles, como dous pe- 
quenos rebanhos de cabras: mas os Syros 
cobriao toda a terra. 

28 (Entao veio ter com o Rei d’Israel 
hum homem de Deos, e lhe disse : Eis-aqui 
o que diz o Senhor: Porque os Syros disse¬ 
rao : O Senhor he o Deos dos montes, mas 
nao o he dos valles: eu te entregarei nas 
maos toda esta grande multklao, e vos 
sabereis que eu sou o Senhor.) 

29 Estiverao os dous exercitos ordenados 
em batalha sete dias; e ao setimo dia se deo 
a batalha : e os filhos d’Israel matarao n’um 
dia cem mil homens de pe dos Syros. 

30 Os que escaparao, fugirao para a 
cidade d’Afec : e cahio o muro sobre vinte 
e sete mil homens, que tinhao restado. E 
Benadad fugindo entrou na cidade, e escon- 
deo-se no lugar mais secreto de huma camara. 

31 Entao lhe disserao os seus servos ; 
Nos temos ouvido dizer que os Reis da casa 
d’Israel sao clementes : ponhamos pois sac- 
cos sobre os nossos rins, e cordas a rod a 
das nossas cabefas, e vamos buscar o Rei 
d’Israel : talvez que elle nos salve a vida. 

32 Pelo que elles se puzerao saccos sobre 
os rins, e cordas a roda das cabepas, e 
vierao ter com o Rei d’Israel, e lhe disse¬ 
rao: O teu servo Benadad te manda fazer 
esta supplica: Concede-me a vida. Elle 
lhes respondeo : Se elle ainda vive, elle he 
meu irmao. 

33 Daqui tirarao os Syros hum bom pre- 
sagio: e tomando logo esta palavra da sua 
boca, lhe disserao; Teu irmao Benadad. E 
elle lhes respondeo: Ide, e trazei-mo. Veio 
pois Benadad apresentar-se a Achab, e este 
o fez montar sobre a sua carroca. 

[Port.] 

34 E Benadad lhe disse : Eu te entrega¬ 
rei as cidades, que meu pai tomou a teu pai: 
e faze para ti pracas em Damasco, como meu 
pai as fez em Samaria; e quando nos tiver- 
mos feito esta allianpa, eu me retirarei. 
Achab pois fez esta allianca, e o deixou ir. 

35 Entao hum dos filhos dos Profetas 
disse da parte do Senhor a hum seu compa- 
nheiro ; Da em mim. E como elle lhe nao 
quizesse dar, proseguio, dizendo; 

36 Porque tu nao quizeste ouvir a voz 
do Senhor, sabe que, em te apartando de 
mim, te matara hum leao. E tendo-se 
apartado hum pouco d’elle, hum leao o 
achou, e o matou. 

37 Tendo encontrado outro homem, lhe 
disse ; Da em mim. Deo o homem n’elle, 
e o ferio. 

38 Ao sahir d’alli pois o Profeta encon- 
trou o Rei, que hia de caminho ; e para este 
o nao conhecer, cobrio de po o seu rosto, e 
o os seus olhos. 

39 E tendo passado o Rei, gritou apos 
elle, e lhe disse : O teu servo sahio a pelejar 
com os inimigos de perto: e como fugisse 
hum homem, outro mo trouxe, e me disse : 
Guarda-me bem este homem : se elle se 
escapulir, a tua vida ficara responsavel pela 
d’elle, ou pagaras hum talento de prata. 

40 E quando eu turbado andava as voltas 
de huma parte para a outra, eis-que de 
repente desappareeeo este homem. E o Rei 
d’Israel lhe disse : Tu mesmo pronunciaste 
a tua sentenca. 

41 Logo alimpou elle o po do seu rosto, 
e o Rei d’lsrael conheceo que era hum dos 
Profetas. 

42 E elle lhe disse; Eis-aqui o que diz o 
Senhor: Porque tu deixaste escapar das 
tuas maos hum homem digno de rnorte, a 
tua vida respondera pela d’elle, e o teu povo 
pelo seu. 

43 O Rei d’lsrael porem tornou para sua 
casa, nao fazendo caso do que o Profeta 
lhe tinha dito, e cheio de furor entrou em 
Samaria. 

CAPITULO XXI. 
Naboth recusa vender a sua vinha a Achab. 

Jezabel faz condemnor Naboth a ser ape- 
drejado. Elias faz terriveis ameacas a 
Achab. Este Principe se hurnilha, e des- 
via de sirna de si os males, de que estava 
ameaqado. 

EPOIS d’estes successos, Naboth Jezra- 
helita, que n’aquelle tempo estava em 

Jezrahel, possuia huma vinha ao pe do pa- 
lacio d’Achab, Rei de Samaria. 

2 E Achab disse a Naboth : Da-me a tua 
vinha para eu fazer huma horta, visto estar 
ella perto de minha casa, e eu te darei por 
ella outra vinha melhor: ou, se isto te faz 
mais conta, eu ta pagarei a dinheiro, pelo 
pre^o que ella vale. 
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3 Naboth lhe respondeo: Deos me 
guarde, que eu te db a heranpa de meus 
pais. 

4 Veio pois Achab para sua casa todo 
agastado, e encolerizado por causa d’esta 
palavra, que Naboth Jezrahelita lhe dissera: 
Eu te nao darei a heranpa de meus pais. E 
deitando-se na sua cama, voltou o rosto para 
a parede, e nao eomeo pao. 

5 E Jezabel, sua mulher, vindo ter com 
elle, lhe disse : Pois que he isto ? Donde te 
vein esta tristeza ? E porque nao comes pao ? 

6 Elle lhe respondeo : Fallei a Naboth de 
Jezrahel, e lhe disse: Da-me a tua vinha, e 
eu ta pagarei a dinheiro ; ou, se assim te faz 
mais conta, dar-te-hei por ella outra melhor. 
E elle me respondeo : Eu te nao darei a 
minha vinha. 

7 Entao lhe disse Jezabel, sua mulher: 
Grande authoridade he a tua, e bem go- 
vernas o reino de Israel. Levanta-te, come, 
e socega o teu espirito; que eu te darei a 
vinha de Naboth de Jezrahel. 

8 Logo escreveo ella cartas em nome 
d’Achab, as quaes sellou com o sello do 
Rei, e as enviou aos velhos, e aos primeiros 
da cidade de Naboth, que habitavao com 
elle. 

9 E o theor das cartas era este : Publicai 
hum jejuni, e fazei assentar Naboth entre os 
primeiros do povo. 

10 E ganliai contra Felle dous homens, 
filhos de Belial, que profirao hum falso tes- 
temunho, dizendo : Naboth blasfemou contra 
Deos, e contra o Rei: e trazei-o fora, e 
apedrejai-o, e assim morra. 

11 Os velhos, e os primeiros da cidade 
de Naboth, que viviao com elle, fizerao o 
que Jezabel lhes havia mandado, e o que 
continhao as cartas, que ella lhes enviara. 

12 Publicarao hum jejum, e fizerao as¬ 
sentar Naboth entre os primeiros do povo. 

13 E tendo feito vir dous homens, filhos 
do diabo, os fizerao assentar defronte d’elle: 
e estes dous, como homens diabolicos, derao 
testemunho contra Naboth diante da assem- 
blea, dizendo: Naboth blasfemou contra 
Deos, e contra o Rei: e em consequencia 
d’este testemunho, o fizerao levar fora da ci¬ 
dade, e o matarao as pedradas. 

14 E mandarao logo dizer a Jezabel: 
Naboth foi apedrejado, e rnorreo. 

15 E Jezabel, tendo ouvido que Naboth 
fora apedrejado, e morrera, foi dizer a 
Achab : Vai, e faze-te senhor da vinha de 
Naboth de Jezrahel, que te nao quiz fazer a 
vontade, nem dar-ta pelo que valiapor¬ 
que Naboth ja nao vive, mas he morto. 

16 Achab, tendo ouvido que Naboth era 
morto, hia para a vinha de Naboth de 'Jez¬ 
rahel para se apossar d’ella. 

17 A este tempo dirigio o Senhor a sua 
palavra a Elias Thesbita, e lhe disse : 

18 Vai encontrar-te com Achab, Rei 
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d’Israel, que esta em Samaria: porque eis- 
ahi vai elle a vinha de Naboth, para se fazer 
senhor d’ella: 

19 E tu lhe fallaras n’estes termos: Eis- 
aqui o que diz o Senhor: Tu o mataste, e 
em sima te senhoreaste do que era seu. E 
depois accrescentaras : Eis-aqui o que diz o 
Senhor: Neste mesmo lugar, em que os 
caes lamberao o sangue de Naboth, lambe- 
rao tambem o teu sangue. 

20 E Achab disse a Elias: Em que 
achaste tu que eu fosse teu inimigo ? Elias 
lhe respondeo : Eu o achei em tu seres ven- 
dido, para fazeres o mal aos olhos do Senhor. 

21 Eis-ahi farei eu cahir o mal sobre ti; 
eu te arrancarei a ti, e fi tua posteridade de 
sima da terra; e eu matarei da casa d’Achab 
ate o que ourina a parede, e des do primeiro 
ate o ultimo d’lsrael. 

22 E tratarei a tua casa, como a casa de 
Jeroboao, filho de Nabat, e como a casa 
de Baasa, filho d’Ahia: porque as tuas ac- 
poes me provocarao a ira, e fizeste peccar a 
Israel. 

23 Tambem de Jezabel pronunciou o Se¬ 
nhor esta sentenpa: Os caes comerao a 
Jezabel no campo de Jezrahel. 

24 Se Achab morrer na cidade, comel-lo- 
hao os caes: e se morrer no campo, comel- 
lo-hao as aves do Ceo. 

25 Achab pois nao teve semelhante em 
maldade, como quem fora vendido para 
fazer o mal aos olhos do Senhor: porque 
Jezabel, sua mulher, o incitou: 

26 E tornou-se tao abominavel, que 
seguia os idolos dos Amorrheos, que o Se¬ 
nhor exterminou diante dos filhos d’Israel. 

27 Achab, tendo ouvido estas palavras, 
rasgou os seus vestidos, cobrio a sua came de 
hum cilicio, jejuou, e dormio com o sacco, 
e andou de cabe^a baixa. 

28 Entao dirigio o Senhor a sua palavra 
a Elias Thesbita, e lhe disse : 

29 Nao viste a Achab humilhado diante 
de mim ? Porque elle pois se humilhou por 
minha causa, nao farei eu cahir o mal, em 
quanto elle viver; mas em tempo de seu 
filho fal-lo-hei cahir sobre a sua casa. 

CAPITULO XXII. 
Achab, e Josafat se ligdo contra os Syros. 

Os falsos Prof etas de Achab predizem a 
victoria. Micheas lhe prediz a sua morte. 
Achab morre. Ochozias lhe succede. Mor- 
re tambem Josafat, e succede-lhe Jordo. 

EPOIS d’isto passarao-se tres annos 
sem haver guerra alguma entre a Syria, 

e Israel. 
2 Mas ao terceiro anno veio Josafat, Rei 

de Juda, ter com o Rei d’lsrael. 
3 (E o Rei d’lsrael disse aos seus servos : 

Ignorais vos que Ramoth de Galaad he 
nossa, e nao curamos de a recobrar das 
maos do Rei da Syria?) 
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4 E o Rei d’Israel disse a Josafat: Que- 
reras tu vir comigo a guerra contra Ramoth 
de Galaad ? 

5 Josaphat respondeo ao Rei d’Israel: 
Tu podes dispor de mini, como de ti mes- 
mo: o meu povo, e o teu povo sao hum 
mesmo : e a minha cavallaria he tua caval- 
laria. E accrescentou, fallando com o Rei 
d’lsrael: Consulta hoje, te peco, a vontade 
do Senhor. 

6 O Rei d’lsrael pois ajuntou os seus 
Profetas, que erao perto de quatrocentos, e 
lhes disse: Devo eu ir a guerra contra Ra¬ 
moth de Galaad, ou deixar-me estar quieto? 
Elies lhe responderao : Vai, e o Senhor a 
entregara nas maos do Rei. 

7 Mas Josafat disse: Nao ha aqui ne- 
nhum Profeta do Senhor para nos o consul- 
tarmos por elle ? 

8 E o Rei d’lsrael respondeo a Josafat: 
Ficou hum homem, por quern nos podemos 
consultar o Senhor: mas eu o aborrepo, 
porque elle me nao profetiza o bem, mas o 
mal: este he Micheas, filho de Jemla. Jo¬ 
safat lhe disse : O’Rei, nao falles assim. 

9 Chamou pois o Rei d’Israel hum eu- 
nucho, e lhe disse : Traze-me aqui depressa 
a Micheas, filho de Jemla. 

10 E o Rei d’lsrael, e Josafat, Rei de 
Juda, estavao n’uma eira, junto a porta de 
Samaria, assentados cada hum no seu 
throno, vestidos com huma magnificencia 
real; e todos os Profetas profetavao diante 
d’elles. 

11 Sedecias, filho de Chanaana, se fez 
tambem huns cornos de ferro, e disse: Eis- 
aqui o que diz o Senhor: Com estes cornos 
bateras tu, e agitaras a Syria, ate a destrui- 
res de todo. 

12 E todos os Profetas profetavao o mes¬ 
mo, e diziao : Vai contra Ramoth de Ga¬ 
laad, e marcha felizmente; e o Senhor a 
entregara nas maos do Rei. 

13 Aquelle porcm, que tinha sido envia- 
do a chamar Micheas, lhe disse : Eis-ahi to¬ 
dos os Profetas, que nas suas respostas to¬ 
dos a huma voz predizem bom successo ao 
Rei: sejao pois as tuas palavras semelhantes 
as d’elles, e a tua predicpao favoravel. 

14 Micheas lhe respondeo: Viva o Se¬ 
nhor, que eu nao direi senao o que o Senhor 
me disser. 

15 Appresentou-se pois Micheas diante 
do Rei, e o Rei lhe disse : Micheas, deve- 
mos nos ir a guerra contra Ramoth de Ga¬ 
laad, ou deixarmos-nos estar quedos ? Mi¬ 
cheas lhe respondeo : Vai, e marcha feliz¬ 
mente ; e o Senhor a entregara nas maos do 
Rei. 

16 Accrescentou o Rei: Eu te conjuro 
huma, e outra,vez em Nome do Senhor, que 
me nao falles senao a verdade. 

17 E Micheas lhe disse: Eu vi todo o 
Israel disperso pelos montes, como ovelhas 

que nao tern pastor: e o Senhor disse: 
Elies nao tem Conductor : torne cada hum 
em paz para sua casa. 

18 (Disse entao o Rei d’lsrael para Jo¬ 
safat : Nao te disse eu, que este homem 
nunca me profetiza o bem, mas sempre o 
mal ?) 

19 Micheas porem accrescentou: Por 
isso ouve a palavra do Senhor: Eu vi o Se¬ 
nhor assentado sobre o seu throno, e todo o 
exercito do Ceo ao redor d’elle a. direita, e 
a esquerda: 

20 E o Senhor disse : Quern enganara a 
Achab, Rei d’Israel, para que elle marclie 
contra Ramoth de Galaad, e pereca? E 
hum disse huma cousa, e outro outra. 

21 Mas hum espirito se adiantou ; e ap- 
presentando-se diante do Senhor, lhe disse : 
Eu enganarei a Achab. E o Senhor lhe 
disse : De que modo ? 

22 E elle respondeo : Eu irei, e serei 
hum espirito mentiroso na boca de todos 
os seus Profetas. E o Senhor lhe disse: 
Tu o enganaras, e prevaleceras: sahe, e 
faze-o assim. 

23 Eis-aqui pois agora poz o Senhor hum-- 
espirito de mentira na boca de todos os teus 
Profetas, que estao aqui, e o Senhor pro- 
nunciou o mal contra ti. 

24 Ao mesmo tempo se chegou Sedecias, 
filho de Chanaana, a Micheas, e lhe deo 
huma bofetada na mapa do rosto, e lhe 
disse : Logo a mim largou-me o Espirito do 
Senhor, e so a ti he que elle fallou ? 

25 E Micheas lhe disse : Tu o veras no 
dia, que andares de camara em camara, 
para te esconderes. 

26 Entao disse o Rei d’lsrael: Tomai 
a Micheas, e levai-o a casa de Amon, 
Governador da cidade, e a casa de Joas, 
filho d’Amelech; 

27 E dizei-lhes : Eis-aqui o que o Rei 
ordena : Mettei este homem na cadeia, e 
sustentai-o com pao de dor, e com agua de 
tribulapao, ate que eu volte em paz. 

28 E Micheas lhe disse: Se tu voltares 
em paz, nao fallou o Senhor por mim. E 
continuou : Ouvi, povos todos. 

29 Marcharao pois o Rei d’lsrael, e 
Josafat, Rei de Juda, contra Ramoth de 
Galaad. 

30 Entretanto o Rei d’lsrael disse a 
Josafat: Toma as armas, e entra no com- 
bate com os teus vestidos. Mas o Rei 
d’lsrael mudou de trajo, antes de dar a 
batalha. 

31 Ora o Rei de Syria tinha dado esta 
ordem aos trinta e dons Capitaes das suas 
carro^as: Nao pelejeis contra este, nem 
aquelle; mas atacai somente o Rei d’lsrael. 

32 Os Capitaes das carrojas pois, tendo 
visto a Josafat, imaginarao que elle era o 
Rei d’lsrael; e, tendo cahido sobre elle, o 

apertavao : entao clamou Josafat. 
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33 E os Capitaes das carropas conhecb- 
rao que aquelle nao era o Rei d’Israel, e 
cessarao de o atacar. 

34 Entretanto aconteceo que hum homem, 
tendo embebido no sen arco huma seta, 
atirou com ella a ventura, e a seta foi dar 
no Rei d’Israel, e o atravessou entre o bofe, 
e o estomago. E elle disse para o seu co- 
cheiro: Toma a volta, e tira-me do exercito; 
porque estou gravemente ferido. 

35 Durou a batalha todo o dia, e o Rei 
d’lsrael na sua carropa estava voltado para 
os Syros, e morreo de tarde; e o sangue da 
ferida corria pelo seio da carroca. 

36 E antes que se pozesse o Sol, tocou 
hum pregoeiro a trombeta por todo o exer¬ 
cito, e disse : Cada hum volte para a sua 
cidade, e para a sua terra. 

37 Morto pois o Rei, foi levado a Sa¬ 
maria, e alii o enterrarao. 

38 Lavarao a sua carroca e as redeas na 
piscina de Samaria, e os caes lamberao o 
seu sangue, conforme a palavra, que o Se- 
nhor havia pronunciado. 

39 O resto das acpoes d’Achab, e tudo o 
que elle fez, a casa de marfim, que fabricou, 
e todas as cidades, que fundou, nao esta 
tudo escrito no Livro dos Annaes dos Reis 
d’Israel ? 

40 Dormio pois Achab com seus pais ; 
e reinou em seu lugar Ochozias, seu filho. 

41 E Josafat, filho d’Asa, tinha come- 
cado a reinar sobre Juda no quarto anno 
d’Achab, Rei d’lsrael. 

42 Tinha elle trinta e sinco annos, quando 
comepou a reinar; e reinou vinte e sinco 
annos em Jerusalem : sua mai chamava-se 
Azuba, e era filha de Salai. 

43 E elle andou em todos os caminhos 
d’Asa, seu pai, e nao se apartou d’elles : e 
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fez o que era recto, e justo diante do Se- 
nhor. 

44 Nao destruio com tudo os altos: por¬ 
que ainda o povo sacrificava, e queimava 
incenso nos altos. 

45 E Josafat teve paz com o Rei 
d’lsrael. 

46 O mais das accoes de Josafat, todos 
os seus feitos, e todas as suas guerras, nao 
esta tudo escrito no Livro dos Annaes dos 
Reis de Juda? 

47 Extirpou tambem da terra os restos 
dos effeminados, que tinhao ficado do tempo 
de seu pai Asa. 

48 E entao nao havia Rei constituido em 
Edom. 

49 E o Rei Josafat tinha preparado 
huma frota para a por no mar, a fim de se 
fazer a vela para Ophir por causa do ouro : 
mas nao poderao la ir os navios; porque se 
destro^arao em Asiongaber. 

50 Entao disse Ochozias, filho d’Achab, 
a J osafat: Deixa ir os meus servos embar- 
cados com os teus. Mas Josafat nao quiz. 

51 E dormio Josafat com seus pais, e 
foi sepultado com elles na cidade de David 
seu pai: e Jorao, seu filho, reinou em seu 
lugar. 

52 Ochozias porem, filho d’Achab, co- 
mecou a reinar sobre Israel em Samaria, no 
anno dezesete de J osafat, Rei de J uda; e 
reinou sobre Israel dous annos. 

53 E elle obrou o mal diante do Senhor, 
e andou no caminho de seu pai,e de sua mai, 
e no caminho de Jeroboao, filho de Nabat, 
que fez peccar a Israel. 

54 Servio tambem a Baal, e o adorou, e 
irritou o Senhor, Deos d’Israel, com todas, 
e com as mesmas cousas, que seu pai tinha 
feito. 

REIS, LIVRO QUARTO; 
CHAMADO EM IIEBRAICO 

SEGUNDO LIVRO 

CAPITULO I. 
Moab sncode o Jugo d’Israel. Ochozias 

mdnda consultar a Beelzebub sobre d sua 

doenqa. Elias Ihe prediz que rnorrera. 

Este Principe manda gente, que Ihe pren- 

da Elias. Morte d'Ochozias. Succede- 
Ihe Joruo. 

EPOIS da morte d’Achab, sacudio 
Moab o jugo d’lsrael. 
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2 Succedeo tambem que Ochozias, tendo 
cahido pelas grades de hum quarto alto, 
que tinha em Samaria, ficou d’ahi muito 
maltratado : e enviou messageiros, dizendo- 
lhes: Ide, consultai a Beelzebub, deos 
d’Accaron, se poderei eu convalescer d’esta 
minha molestia. 

3 Ao mesmo tempo o Anjo do Senhor 
fallou a Elias Thesbita, e Ihe disse: . Vai 
sahir ao encontro aos messageiros do Rei 
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de Samaria, e dize-lhes: Acaso nao ha hum 
Decs em Israel, para vos irdes assim con¬ 
sultar a Beelzebub, deos d’Accaron ? 

4 Por isso ej&-aqui o que diz o Senhor : 
Tu nao te levantaras da cama, em que 
jazes; mas certissimamente morreras. E 
Elias partio. 

5 Voltados que forao os que Ochozias 
tinha enviado, elle lhes disse : Porque vol- 
tastes vos ? 

6 E elles lhe responderao : Hum homem 
nos sahio ao encontro, e nos disse : Ide, 
tornai para o Rei, que vos mandou, e dizei- 
lhe : Eis-aqui o que diz o Senhor ; Acaso 
porque nao havia Deos em Israel, mandas 
tu consultar a Beelzebub, deos d’Accaron ? 
Pois por isso te nao levantaras tu da cama, 
em que jazes; mas certissimamente mor¬ 
reras. 

7 E o Rei lhes disse: Que figura, e que 
habito he o d’esse homem, que se vos fez 
encontradi^o, e vos disse essas palavras ? 

8 E elles lhe responderao : He hum ho¬ 
mem pelludo, e que anda cingido sobre os 
rins com huma cinta de couro. Esse he 
Elias Thesbita, disse elle. 

9 E logo lhe enviou hum Capitao de 
sincoenta homens, e os sincoenta soldados, 
que estavao debaixo do seu mando. Foi 
este Capitao a Elias, que estava assentado 
no cume de hum monte, e lhe disse: Ho¬ 
mem de Deos, o Rei te manda que ve- 
nhas ca. 

10 E Ehas lhe respondeo: Se eu sou 
homem de Deos, desfa fogo do Ceo, e te 
devore a ti com os teus sincoenta homens. 
No mesmo ponto desceo fogo do Ceo, e 
devorou o Capitao com os sincoenta homens, 
que estavao com elle. 

11 Enviou Ochozias segundo Capitao 
com os seus sincoenta soldados, o qual disse 
a Elias: Homem de Deos, o Rei me man¬ 
dou que te dissesse: Vein ca depressa. 

12 Elias lhe respondeo : Se eu sou ho¬ 
mem de Deos, des^a fogo do Ceo, e te 
devore a ti com os teus sincoenta homens. 
E logo desceo fogo do Ceo, e devorou o 
Capitao com os sincoenta homens, que es¬ 
tavao com elle. 

13 Enviou Ochozias ainda terceiro Ca¬ 
pitao, e os seus sincoenta homens com elle. 
O qual tendo chegado a presenfa d’Elias, 
se poz de joelhos, e lhe fez esta supplica: 
Homem de Deos, nao desprezes a minha 
alma, nem as almas d’estes teus servos, que 
estao comigo. 

14 Eis-ahi desceo o fogo do Ceo, e de¬ 
vorou os dous primeiros Capitaes, e os sin¬ 
coenta homens, que cada hum commandava: 
mas agora eu te supplico que te compade- 
fas da minha alma. 

15 Ao mesmo tempo fallou o Anjo do 
Senhor a Elias, e lhe disse: Desce com 
elle, e nao lemas. Elle pois se levantou, 
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e desceo com este Capitao a buscar o 
Rei, 

16 Ao qual fallou d'esta sorter Eis-aqui 
o que diz o Senhor : Porque tu enviaste 
messageiros, que consultassem a Beelzebub, 
deos d Accaron, como se nao houvesse hum 
Deos em Israel, que tu podesses consultar; 
tu nao te levantaras da cama, em que jazes ; 
mas certissimamente morreras. 

17 Morreo pois Ochozias, conforme a 
palavra, que o Senhor tinha dito por Elias : 
e em seu lugar reinou Jorao, seu irmao, no 
segundo anno de Jorao, filhode Josafat, Rei 
de Juda : porque Ochozias nao tinha tilho. 

18 O resto das acfoes d’Ochozias nao 
esta escrito no Livro dos Annaes dos Reis 
d’Israel ? 

CAPITULO II. 
Arrebatamento d' Elias. Este Pro feta pro- 

mette a Eliseo, que lhe communicara o sen 
espirito, e lhe deixa a suit capa. Eliseo 
sepura as aguas do Jorclao, e torna sadias 
as aguas de Jericho. Quarenta e dous 
meninos sao devorados por dous Ursos, por 
teremfeito zombaria d'este Prof eta. 

UANDO o Senhor quiz arrebatar Elias 
ao Ceo por hum remoinho, succedeo 

que Elias, e Eliseo vinhao de Galgala. 
2 E Elias disse a Eliseo: Deixa-te hear 

aqui; porque o Senhor me mandou ate Be¬ 
thel. Eliseo lhe respondeo : Viva o Senhor, 
e viva a tua alma, que eu te nao hei de 
deixar. Forao pois arnbos para Bethel. 

3 Sahirao os filhos dos Profetas, que esta¬ 
vao em Bethel, a receber a Eliseo, e lhe 
disserao: Acaso sabes tu que o Senhor te 
ha de levar hoje teu amo? E Eliseo lhes 
respondeo : Eu tambem o sei: calai-vos. 

4 Tornou a dizer Elias a Eliseo: Deixa- 
te hear aqui; porque o Senhor me mandou 
a Jericho. E respondeo-lhe Eliseo : Viva 
o Senhor, e viva a tua alma, que eu te nao 
hei de deixar. Depois que elles ehegarao a 
Jericho, 

5 Vierao os filhos dos Profetas, que esta¬ 
vao em Jericho, dizer a Eliseo: Acaso sabes 
tu que o Senhor te ha de levar hoje teu amo ? 
E elle lhes respondeo: Eu tambem o sei: 
calai-vos. 

6 Terceira vez disse Elias a Eliseo: 
Deixa-te ficar aqui; porque o Senhor me 
mandou ate ao Jordao. E Eliseo lhe res¬ 
pondeo : Viva o Senhor, e viva a tua alma, 
que eu te nao hei de deixar. Forao pois 
ambos juntos: 

7 E sincoenta dos filhos dos Profetas os 
seguirao, os quaes pararao longe d’elles, 
ficando bem defronte: e os dous se pozerao 
a borda do Jordao. 

8 Entao tomou Elias a sua capa; e de¬ 
pois de a dobrar, ferio as aguas, as quaes se 
dividirao para as duas bandas, e elles passa- 
rao ambos a pe enxuto. 
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9 E depois de terem passado, disse Elias 
a Eliseo : Pede-me o que quizeres para eu 
to alcanpar, antes que me arrebatem de ti. 
E Eliseo lhe respondeo: Pe^o que seja do- 
brado em mim o teu espirito. 

10 Elias lhe disse: Difficultosa cousa 
pediste : todavia se tu me vires, quando me 
arrebatarem de ti, teras o que pediste; mas 
se me nao vires, nao o teras. 

11 Quando elles continuavao o seu cami¬ 
nho, e caminhavao conversando, eis-que hum 
carro de fogo, e huns cavallos de fogo os se- 
pararao de repente hum do outro; e Elias 
subio ao Ceo por meio de hum remoinho. 

12 E Eliseo o via, e clamava: Meu pai, 
meu pai! Carro d’Israel, e seu Conductor. 
E nao o vio mais: e tomando os seus vesti- 
dos, os rasgou em duas partes. 

13 E levantou a eapa de Elias, que lhe 
tinha cahido : e tendo voltado, parou sobre 
a borda do Jordao. 

14 E com a capa de Elias, que lhe tinha 
cahido, ferio as aguas, e ellas nao se dividi- 
rao : entao disse : Onde esta ainda agora o 
Deos d’Elias? E ferindo as aguas, ellas se 
dividirao de huma, e de outra parte, e Eli¬ 
seo passou. 

15 O que vendo os filhos dos Profetas, 
que estavao em Jericho bem defronte, disse¬ 
rao : O espirito d’Elias repousou sobre Eli¬ 
seo. E vindo sahir-lhe ao encontro, se pros- 
trarao a seus pes com hum profundo respeito, 
e lhe disserao: 

16 Sabe que entre os teus servos ha sin- 
coenta homens fortes, que podem ir em busca 
de teu amo; porque talvez que o Espirito do 
Senhor o levasse, e atirasse com elle para 
algum monte, ou para algum valle. Eliseo 
lhes respondeo : Kao os mandeis. 

17 Porem elle so constrangerao a condes- 
cender, e a dizer: Pois mandai-os. Man- 
darao elles pois sincoenta homens, que tendo- 
o buscado tres dias, o nao acharao. 

18 Voltarao elles para Eliseo, que estava 
em Jericho, e lhes disse : Nao vos disse eu : 
Nao os mandeis ? 

19 Disserao tambem a Eliseo os habitan- 
tes da cidade: Senhor, a habitafao d’esta 
cidade he muito commoda, como tu rnesmo 
ves; mas as aguas sao pessimas, e a terra 
esteril. 

20 E Eliseo lhes respondeo: Trazei-me 
hum vaso novo, e deitai-lhe sal dentro. 
Como lho tivessem trazido, 

21 Sahio elle a fonte; e tendo deitado o 
sal na agua, disse: Eis-aqui o que diz o Se¬ 
nhor : Eu sarei estas aguas, e ellas nao cau- 
sarao mais nem morte, nem esterilidade. 

22 Tornarao-se pois sadias as aguas, 
como ainda hoje o sao, conforme a palavra, 
que entao disse Eliseo. 

23 Dalli veio Eliseo para Bethel: e quan¬ 
do elle hia pelo caminho, huns meninos pe- 
quenos, que tinhao sahido da cidade, zom- 
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bavao d’elle, dizendo : Sobe, calvo; sobe, 
cal vo. 

24 Eliseo virando-se para elles, os vio, e 
os amaldifoou em Nome do Senhor : e sa- 
hirao dous ursos do bosque; e fizerao peda- 
90s quarenta e dous d’aquelles meninos. 

25 E d’alli foi Eliseo para o monte Car- 
melo, donde voltou para Samaria. 

CAPITULO III. 
O Rei de Moab recusa pagar 0 tributo ao 

Rei d'Israel. Marcha este Principe con¬ 

tra elle com 0 Rei de Juda, e o Rei 

d’Edom. Eliseo livra o seu exercito de 

rnorrer de sede. Os Moabitas sao ven- 

cidos. 

O decimo oitavo anno de Josafat, Rei 
de Juda, reinou Jorao, filho d’Achab, 

sobre Israel em Samaria: e o seu reinado 
durou doze annos. 

2 E elle obrou o mal diante do Senhor; 
mas nao tanto como seu pai, e sua mai: 
porque elle tirou as estatuas de Baal, que 
seu pai tinha mandado fazer. 

3 Todavia perseverou sempre nos pecca- 
dos de Jeroboao, filho de Nabat, que fez 
peccar a Israel, e nao se apartou d’elles. 

4 Ora Mesa, Rei de Moab, sustentava 
grandes rebanhos, e pagava ao Rei d’lsrael 
cem mil cordeiros, e cem mil carneiros com 
os seus vellos. 

5 Porem depois da morte d’Achab, que- 
brou o ajuste, que tinha feito com o Rei 
d’lsrael. 

6 Por isso o Rei Jorao sahio entao de 
Samaria, e fez revista de todas as tropas 
d’lsrael. 

7 E mandou dizer a Josafat, Rei de 
Juda: O Rei de Moab se sublevou contra 
mim ; vem comigo a atacarmo-lo em batalha. 
Josafat lhe respondeo : Eu irei comtigo : o 
que he meu he teu: o meu povo he teu 
povo ; e os meus cavallos sao teus cavallos. 

8 E accrescentou : Porque caminho ire- 
mos nos? E Jorao lhe respondeo: Pelo 
desertp da Idumea. 

9 Marcharao pois o Rei d’lsrael, e 0 Rei 
de Juda, e o Rei d’Edom: e andarao as vol- 
tas pelo caminho sete dias, e nao havia agua 
para o exercito, nem para as bestas, que os 
seguiao. 

10 Entao disse o Rei d’Israel: Ai, ai, 
ai! O Senhor nos ajuntou a tres Reis, para 
nos entregar nas maos de Moab. 

11 A. isto perguntou Josafat: Nao ha 
aqui nenhum Profeta do Senhor, para im- 
plorarmos por elle a misericordia do Senhor ? 
E hum dos servos do Rei d’lsrael respon¬ 
deo: Aqui esta Eliseo, filho de Saffat, que 
dava agua as maos a Elias. 

12 E disse Josafat: A palavra do Se¬ 
nhor esta n’elle. Entao forao buscar Eliseo 
o Rei d’lsrael, e Josafat, Rei de Juda, e o 
Rei d’Edom. 
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13 E Eliseo disse ao Rei d’lsrael: Que 
correlafao ha entre mim, e ti? Vai ter com 
os Profetas de teii pai, e de tua mai. E o 
Rei d’lsrael lhe disse: Porque ajuntou o 
Senhor estes tres Reis, para os entregar nas 
maos de Moab ? 

14 E Eliseo lhe respondeo: Viva o Se¬ 
nhor dos Exercitos, em cuja presenca eston, 
que se nao fosse por respeitar a pessoa de 
Josafat, Rei de Juda, eu te nao attenderia, 
nem poria em ti os olhos. 

15 Mas agora mandai-me ca hum har- 
pista. E quando este homem cantava ao 
som da harpa, foi a mao do Senhor sobre 
Eliseo, e rile disse : 

16 Eis-aqui o que diz o Senhor: Fazei 
varias pofas pela madre d’esta torrente 
-abaixo. 

17 Porque eis-aqui o que diz o Senhor: 
Vos nao vereis vento, nem 'chuva : e ainda 
assim a madre d’esta torrente se enchera 
d’agua; e bebereis vos, e os vossos servos, 
e as vossas bestas. 

18 E isto nao he ainda senao huma pe- 
quena parte do que o Senhor quer fazer por 
v6s: porque de mais a mais rile entregara 
Moab nas vossas maos. 

19 E vos destruireis todas as eidades 
fortes, todas as pranas as mais importantes, 
e cortareis todas as arvores fructiferas, e en- 
tupircis todas as fontes, e cobrireis de pedras 
todos os campos os mais ferteis. 

20 E pela manha, a hora que se costuma 
olferecer o sacrificio, eis-que de repente des- 
cerao as aguas pelo caminho d’Edom, e a 
terra foi cheia d’agua. 

21 Todos os Moabitas porem, tendo sa- 
bido que erao vindos estes Reis para os 
atacar, ajuntarao todos os que pegavao em 
armas, e vierao esperal-los nas suas fron- 
teiras. 

22 E tendo-se levantado ao romper da 
manha, quando os raios do Sol ja brilhavao 
sobre as aguas, ellas lhes parecerao verme- 
lhas como sangue ; e disserao : 

23 A espada he que derramou tanto san¬ 
gue : Os Reis pelejarao hum contra o outro, 
e de parte a parte se matarao: Marcha 
agora, 6 Moab, a presa. 

24 Vierao riles pois ao campo d’lsrael: 
mas os Israelitas, sahindo de repente, bate- 
rao os Moabitas, os quaes fugirao a sua 
vista. Forao os vencedores em seu alcance; 
cortarao, e matarao nelles; 

25 Destruirao as suas eidades; encherao 
todos os campos os mais ferteis de pedras, 
que cada hum veio lan^ar n’elles; entupirao 
todas as fontes; deitarao abaixo todas as 
arvores fructiferas, e nao deixarao em pe, 
senao os muros feitos de barro: a cidade foi 
tambem cercada pelos que atiravao com 
funda; e em grande parte abatida. 

26 O Rei de Moab, vendo que nao po¬ 
dia resistir aos inimigos, tomou comsigo se- 
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tecentos homens, que puxavam espada, para 
for^arem os quarteis do Rei d’Edom: mas 
nao o poderao conseguir. 

27 Entao, pegando em seu fdho primo- 
genito, que havia de reinar depois d’elle, o 
offereceo em holocausto sobre o muro: o 
que tendo visto os Israelitas, tiverao horror 
de huma acf ao tao barbara : e logo se reti- 
rarao d’elle, e voltarao para o seu paiz. 

CAPITULO IV. 
Eliseo multiplica o azeite de huma pobre 

viuva. Alcanna de Deos hum Jilho a huma 
Sunamitis: resuscita-lhe este menino. Ado- 
(~a a amargura de algumas hervas. Farta 
a cem pessoas com alguns paes. 

"ONTAO huma mulher, que o era de hum 
dos Profetas, veio gritando a Eliseo, e 

lhe disse: Teu servo, meu marido, morreo; 
e tu sabes que teu servo era temente ao Se¬ 
nhor : e agora eis vem o credor levar-me os 
meus dous filhos, para serem seus escra- 
vos. 

2 Eliseo lhe disse: Que queres que eu 
te fapa ? Dize-me, que tens tu em tua casa? 
E ella respondeo: Tua serva nao tem em 
sua casa, senao hum pouco d’azeite, para 
se ungir. 

3 Disse-lhe Eliseo : Vai, pede empres- 
tados a todos os teus vizinhos hum bom nu- 
mero de vasos despejados : 

4 E depois que tiveres voltado para casa, 
fecha a porta sobre ti, e la dentro com teus 
filhos vai deitando d’esse azeite, que tens, 
em todos esses vasos: e quando riles esti- 
verem cheios, tiral-los-has. 

5 Foi pois a mulher, e fechou a porta 
sobre si, e sobre seus filhos: os filhos lhe 
chegavao os vasos, e ella hia lancando den¬ 
tro 0 azeite. 

6 Cheios que forao todos os vasos, disse 
ella a hum de seus filhos: Chega-me ca 
ainda algum outro vaso. E elle lhe res- 
pondeo : Nao o tenho. E o azeite parou. 

7 Foi aquella mulher dar conta de tudo 
ao homem de Deos, o qual lhe disse : Vai, 
vende o azeite, e paga ao teu credor: e tu, 
e teus filhos vivei do que hear. 

8 Aconteceo tambem, que Eliseo hum 
dia passava por Sunam; e huma Dona 
grave teve mao n’elle para o obrigar a co¬ 
mer: e elle, que passava frequentemente 
por alii, hia pousar em sua casa, para la 
tomar a sua refeiyao. 

9 Entao disse esta mulher a seu marido: 
Tenho observado, que este homem, que 
passa tantas vezes por nossa casa, he hum 
homem de Deos, e hum santo. 

10 Mandemos-lhe pois fazer hum peque- 
no quarto, e ponhamos n’elle huma cama, 
huma mesa, huma cadeira, e hum candieiro, 
para que, quando nos vier ver, se accom- 
mode alii. 

11 Hum dia pois tendo vindo Eliseo, 
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foi alojar-se n’aquelle quarto, e descanpou 
n’elle. 

12 Depois disse a Giezi, seu criado: 
Chama esta Sunamitis; e tendo-a Giezi 
eliamado, e estando ella em pe diante d’elle, 

13 Disse elle ao seu criado: Dize-lhe da 
ininha parte: Tu nos tens tratado com todo 
o desvelo : Que queres tu que eu te faca ? 
Acaso tens algum negocio ? E queres que 
falle ao Rei, ou ao General dos seus exerci- 
tos ? Ella lhe respondeo : Eu vivo no meio 
do meu povo. 

14 Disse Eliseo a Giezi: Que quer ella 
pois que eu faca a seu favor ? E Giezi lhe 
respondeo : He escusado perguntar-lho; 
porque ella nao tem filhos, e seu marido he 
ja velho. 

15 Mandou pois Eliseo a Giezi, que 
chamasse esta mulher: e tendo-a chamado, 
e estando ella diante da porta, 

16 Eliseo lhe disse : Dentro de hum an¬ 
no, n’este mesmo tempo, e n’esta mesma 
hora, se Deos te conservar com vida, teras 
tu hum filho no teu ventre. E ella lhe res¬ 
pondeo : Nao, meu Senhor; nao, homem 
de Deos; nao enganes, te pepo, a tua es- 
crava. 

17 A mulher porem concebeo, e pario 
hum filho no mesmo tempo, e a mesma 
hora, que Eliseo lhe dissera. 

18 Cresceo o menino: e tendo ido hum 
dia buscar a seu pai, que estava com os 
ceifeiros, lhe disse: 

19 Doe-me a cabepa, doe-me a cabepa. 
Disse o pai a hum dos seus servos : Toma 
este menino, e leva-o a sua mai. 

20 Pegou o servo no menino, e o levou 
a sua mai : e tendo-o ella posto sobre os 
seus joelhos ate o meio dia, morreo. 

21 Subio a mai ao quarto, onde se hos- 
pedava o homem de Deos, e poz o menino 
em sima da sua cama: e tendo fechado a 
porta, veio ter com seu marido, e lhe disse: 

22 Manda comigo, te pepo, hum dos 
servos, e eu montada na burra irei correndo 
ate ao homem de Deos, e voltarei. 

23 O marido lhe disse : Porque vas tu 
ter com elle? Hoje nao sao Calendas, nem 
Sabbado. Ella lhe respondeo : Eu sempre 
irei. 

24 E fez apparelhar a burra, e disse ao 
servo : Leva-me a toda a diligencia; nao 
haja paradas no caminho; e faze o que te 
ordeno. 

25 Posta pois a caminho, chegou onde 
estava o homem de Deos, que era no monte 
Carmelo : e o homem de Deos, tendo-a 
visto vir para elle, disse para o seu criado 
Giezi: Eis-ahi vem aquella Sunamitis. 

26 Vai pois a recebel-la, e dize-lhe : Vai 
tudo bem em tua casa? Tu, e teu marido, 
e teu filho passaes bem ? Respondeo-lhe 
ella: Muito bem. 

27 E vindo ao homem de Deos ao mon- 
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te, se deitou a seus pcs : e Giezi se chegou 
para a retirar. Mas o homem de Deos lhe 
disse: Deixa-a; que a sua alma esta em 
amargura, e o Senhor mo encobrio, e nao 
mo deo a conhecer. 

28 Entao lhe disse a mulher: Acaso 
pedi-te eu hum filho, meu Senhor? Nao 
te disse eu: Nao me enganes ? 

29 E Eliseo disse a Giezi: Cinge os teus 
rins, e toma o meu bordao na tua mao, e 
parte. Se encontrares alguem, nao o saudes; 
e se alguem te saudar, nao lhe respondas: 
e poras o meu bordao sobre o rosto do 
menino. 

30 Porem a mai do menino disse : Viva 
o Senhor, e viva a tua alma, que te nao 
largarei. Partio elle pois, e a seguio. 

31 Entretanto Giezi tinha ido adiante 
d’elles, e tinha posto o bordao d’Eliseo so¬ 
bre o rosto do menino : mas nao lhe tinha 
tornado nem falla, nem sentimento. Voltou 
pois Giezi a encontrar-se com seu amo, e 
disse-lhe: O menino nao resuscitou. 

32 Depois entrou Eliseo na casa, e achou 
o menino morto, deitado em sima da sua 
cama: 

33 E tendo entrado, encerrou-se com o 
menino; e fez orapao ao Senhor. 

34 Depois subio a cama, e deitou-se 
sobre o menino : e poz a sua boca sobre a 
boca d’elle, os seus olhos sobre os olhos 
d’elle, e as suas maos sobre as maos d’elle: 
e incurvou-se sobre elle, e a carne do me¬ 
nino aqueceo. 

35 Depois desceo, e deo duas voltas pela 
casa : e tornou a subir, e a estender-se sobre 
elle: e o menino bocejou sete vezes, e abrio 
os olhos. 

36 Entao chamou Eliseo a Giezi, e lhe 
disse : Faze vir essa Sunamitis. Veio ella 
logo, e entrou na camara. E Eliseo lhe 
disse : Toma o teu filho. 

37 Chegou-se a mulher a elle, e se lan- 
pou a seus pes, e o adorou sobre a terra : e 
tomando seu filho, se foi. 

38 E Eliseo voltou para Galgala. Ora 
n’este paiz havia fome; e os filhos dos Pro- 
fetas viviao com Eliseo. Disse elle pois a 
hum dos seus criados : Pega n’uma panella 
grande, e faze de comer para os filhos dos 
Profetas. 

39 E hum d’elles, tendo saliido fora a 
apanhar bumas hervas do campo, achou 
huma como parra silvestre, e colheo d’ella 
a sua capa cheia de coloquintidas bravas: 
e tendo voltado, as cortou em pedacos, e 
as poz a cozer na panella; porque nao sabia 
o que era. 

40 Desta vianda pois he que pozerao na 
mesa aos discipulos d’Eliseo, os quaes o 
mesmo foi provarem-na, que gritarem : 
Homem de Deos, a panella tem alguma 
cousa mortifera. E nao podcrao comer 
d’ella. 
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41 Entao lhes disse Eliseo : Trazei-me 
huma pouca de farinha. Elies lha trouxe- 
rao; e elle a lancou na panella, e disse: 
Deitai agora a todos, para que cada hum 
coma. E nao tornou a haver mais amargor 
algum na panella. 

42 Veio tambem hum homem de Baal- 
salisa, que trazia ao homem de Deos liuns 
paes das primicias, vinte paes de cevada, e 
trigo novo, no seu alforje. E Eliseo disse : 
Da -os ao povo, para que coma. 

43 E o seu criado lhe respondeo : Que 
he isto para eu o por diante a cem pessoas ? 
Replicou Eliseo : Da-os ao povo, para que 
coma: porque eis-aqui o que diz o Senhor: 
Elies comera.5, e ainda ha de sobejar. 

44 Elle pois lhos poz diante : elles 
comerao, e ainda sobejou, conforme a 
palavra do Senhor. 

CAPITULO V. 
Naamcm he curado de lepra por Eliseo. 

Giezi he ferido do mesmo mal, por ter re- 
cebido presentes de Naarnan. 

"VTAAMAN, General do exercito do Rei 
de Syria, era hum homem poderoso, e 

trdo em grande honra junto ao Rei, seu 
amo: porque por elle tinha o Senhor salva- 
do a Syria : era valente, e rico, mas le 
proso. 

2 Ora huns ladroes, havendo sahido da 
Syria, tinhao levado cativa do paiz d’Israel 
huma rapariga pequena, que depois entrou 
no servi^o da mulher de Naarnan. 

3 Esta rapariga disse a sua ama : Prou 
vera a Deos que meu Senhor tivera ido 
buscar hum Profeta, que esta em Samaria 
elle sem duvida o tivera curado da sua lepra. 

4 Sob re isto foi Naarnan ter com seu 
amo, e lhe disse: Huma rapariga d’Israel 
disse isto, e isto. 

5 E o Rei da Syria lhe respondeo : Vai, 
que eu escreverei ao Rei d’Israel. Partio 
pois Naarnan, levando comsigo dez talentos 
de prata, seis mil escudos d’ouro, e d~~ 
vestidos para mudar: 

6 E levou ao Rei d’Israel a carta do 
Rei de Syria, a qual estava concebida n’estes 
termos: Quando tu receberes esta carta 
saberas que eu te enviei Naarnan, meu servo, 
para o curares da sua lepra. 

7 Tendo o Rei d’Israel lido a carta, ras- 
gou os seus vestidos, e disse: Acaso sou eu 
Deos para poder tirar, e dar a vida ? Como 
assim enviar-me hum homem, para eu o 
curar da sua lepra? Vos bem vedes que 
este Principe nao anda senao a buscar oc- 
casiao de romper comigo. 

8 Eliseo, homem de Deos, tendo ouvido 
que o Rei d’Israel rasgara assim os seus 
vestidos, mandou-lhe dizer: Porque ras- 
gaste tu os teus vestidos ? Venlia esse ho¬ 
mem ter comigo, e saiba que ha hum Pro¬ 
feta em Israel. 

9 Veio pois Naarnan com os seus cavallos, 
e os seus coches, e poz-se a porta da casa 
d’Eliseo. 

10 E Eliseo lhe enviou quern lhe dissesse : 
Vai lavar-te sete vezes no Jordao, e a tua 
came sera curada, e ficaras limpo. 

11 Naarnan todo agastado hia a retirar- 
se, dizendo : Eu cuidava que elle me viria 
buscar, e que posto em pe invocaria o No¬ 
me do Senhor, seu Deos; que tocaria com 
a sua mao o lugar da lepra, e que me cu- 
raria. 

12 Acaso nao temos nos em Damasco os 
rios Abana, e Farfar, que sao melhores do 
que todas as aguas d’Israel, para eu la me 
lavar, e hear limpo ? Quando elle pois tinha 
ja voltado o rosto, e se retirava todo enfa- 
dado, 

13 Chegarao-se a elle os seus servos, e 
lhe disserao; Pai, quando o Profeta te 
houvesse ordenado huma cousa muito difficil, 
deveras tu ainda assim fazel-la: quanto 
mais lhe deves tu obedecer, dizendo-te 
elle : Vai-te lavar, e ficaras limpo ? 

14 Foi elle pois, e lavou-se sete vezes no 
Jordao, conforme o homem de Deos lhe 
ordenara; e a sua came se tornou como a 
carne de hum menino muito tenro; e elle 
se achou curado. 

15 Depois d’isto voltou, para ver o ho¬ 
mem de Deos, com toda a sua comitiva, e 
veio apresentar-se diante d’elle, e lhe disse: 
Eu sei certamente que nao ha outro Deos 
em toda a" terra, senao o que ha em Israel: 
rogo-te pois que recebas o que teu servo te 
offerece. 

16 Mas Eliseo lhe respondeo : Viva o 
Senhor, em cuja presenca estou, que eu nao 
receberei nada de ti. E por mais que Naa- 
man instou, nao foi possivel rendel-lo. 

17 Naarnan pois lhe disse: Seja como tu 
queres: mas eu te pef o que me permittas a 
mim, teu servo, levar dous machos carrega- 
dos da terra d’este paiz : porque o teu servo 
nao tomara mais a offerecer holocaustos, ou 
victimas aos deoses estrangeiros ; mas nao 
sacrificara, senao ao Deos d’Israel. 

18 Huma so cousa ha, pela qual eu te 
supplico que rogues ao Senhor pelo teu 
servo : que he, que quando o Rei, meu 
amo, entrar no Templo de Remmon para 
adorar, segurando-se no meu brafo; se eu 
adorar no Templo de Remmon, quando elle 
adorar, o Senhor me perdoe. 

19 Eliseo lhe respondeo: Vai-te em paz. 
E Naarnan o deixou, e se foi. E quando 
elle tinha ja andado hum espa^o considera- 
vel de caminho, 

20 Giezi, que servia ao homem de Deos, 
disse la comsigo : Meu amo perdoou a este 
Naarnan Syro, e nao quiz receber nada do 
que elle lhe trouxe: viva o Senhor, que eu 
correrei atras d’elle, e receberei d’elle algu- 
ma cousa. 
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21 Foi Giezi pois em alcance de Naaman: 
e Naaman, vendo-o vir correndo para elle, 
saltou logo do coche, e veio a recebel-lo, e 
lhe disse : Vai tudo bem? 

22 Muito bem, respondeo Giezi: meu 
amo me enviou a dizer-te, que a esta hora 
Hie chegarao do monte d’Ephraim dous mopos 
dos filhos dos Profetas; e te pede que lhe 
mandes hum talento de prata, e dous ves- 
tidos. 

23 Disse-lhe Naaman: Melhor he que eu 
te de dous talentos : e obrigou-o a acceital- 
los : e tendo mettido os dous talentos de pra¬ 
ta, e os dous vestidos em dous saccos, que 
atou, carregou com elles dous dos seus ser¬ 
vos, que os levarao diante de Giezi. 

24 Chegada a tarde, tomou-os elle das 
suas maos, e os guardou em sua casa, e des- 
pedio os dous homens, que logo se forao, 

25 Entrou depois Giezi, e veio por-se 
diante de seu amo. E Eliseo lhe disse: 
Donde vens, Giezi ? Elle lhe respondeo: 
Teu servo nao foi a parte alguma. 

26 Mas Eliseo lhe replicou : Pois nao 
te estava presente o meu espirito, quando 
aquelle homem desceo do coche para te 
sahir ao enconlro ? Tu agora pois rece- 
beste prata, e vestidos para comprares oli- 
vaes, vinhas, ovelhas, bois, servos, e servas. 

27 Mas tambern a lepra de Naaman 
se pegara a ti, e a toda a tua rapa para 
sempre. E Giezi se apartou de seu amo, 
todo coberto de huma lepra branca, corno 
neve. 

CAPITULO VI. 
Eliseo faz vir assima d'agua o ferro de 

hum machado. Descobre ao Rei d'Israel 
a emboscada, que lhe queria armar o Rei 
de Syria. Este manda soldados, que pren- 
ddo o Profeta. O Rei de Syria circa 
a Samaria, e causa n'ella huma forne hor¬ 
ror osa. 

TJM dia disserao os filhos dos Profetas 
a Eliseo: Tu bem ves que este lugar, 

em que nos moramos comtigo, he muito 
estreito para nos. 

2 Deixa-nos ir ate ao Jordao, para que 
cada hum de nos corte madeira no bosque, 
e fapa com ella para si habitapao rnais am- 
pla. Eliseo lhes respondeo : lde. 

3 E hum d’elles lhe disse: Pois vem tu 
tambem com os teus servos. Elle lhe res¬ 
pondeo : Eu irei. 

4 E foi com elles. Chegados ao Jordao, 
comeparao a collar paos. 

5 Aconteceo porern, que tendo hum 
d’elles cortado a arvore, lhe cahio na agua 
o ferro do machado: gritou elle logo, e 
disse: Ai, ai, ai, meu Senhor! que este 
mesmo o tinha eu pedido emprestado. 

6 E o homem de Deos lhe disse ; Onde 
cahio ? E elle lhe moslrou o lugar. Cor- 
tou pois Eliseo hum pedaco de pao, e o 
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lanpou no mesmo lugar; e o ferro veio 
assima, e nadou sobre a agua. 

7 E Eliseo lhe disse : Tira-o. Estendeo 
elle a mao, e o tirou. 

8 Ora o Rei de Syria pelejava contra 
Israel; e tendo conselho com os seus Offi- 
ciaes, lhes disse : He necessario que ar- 
memos huma emboscada em tal, e em tal 
lugar. 

9 Mandou pois o homem de Deos dizer 
ao Rei d’lsrael: Acautella-te, nao passes 
por acola; porque os Syros estao para te 
fazer huma emboscada. 

10 Em consequencia d’este aviso, man¬ 
dou o Rei d’lsrael ao lugar, que o homem 
de Deos lhe dissera, e tomou-o d’ante-mao: 
e assim se guardou mais de huma, e de duas 
vezes. 

11 Turbou-se com este accidente o cora- 
pao do Rei de Syria; e tendo ajuntado os 
seus servos, lhes disse: Porque me nao 
descubris vos quem he o que me faz traipao 
junto ao Rei d’lsrael ? 

12 E hum dos seus servos lhe respondeo: 
Isto nao he, que alguem te fapa traipao, 
6 Rei, meu Senhor: mas he que o Profeta 
Eliseo, que esta em Israel, descobre ao 
Rei d’lsrael tudo o que tu dizes no teu ga- 
binete. 

13 E elle lhes disse: lde, e vede onde 
elle esta, para eu o mandar prender. Vie- 
rao-lhe elles declarar, dizendo : Eliseo esta 
em Dothan. 

14 Mandou logo o Rei de Syria caval- 
laria, eoches, e as suas melhores tropas: e 
tendo elles chegado de noite, cercarao a 
cidade. 

15 Porem tendo-se levantado ao ama- 
nhecer o criado do homem de Deos, sahio 
fora: e como visse o exercito torneando a 
cidade, a cavallaria, e os coches, veio dar 
parte d’isso a seu amo, e lhe disse : Ai, ai, 
ai, meu Senhor! Que havemos de fazer ? 

16 Mas Eliseo lhe respondeo : Nao 
temas : porque mais sao os que estao com- 
nosco, do que os que estao com elles. 

17 Ao mesmo tempo, fazendo orapao, 
disse Eliseo: Senhor, abre-lhe os olhos, para 
que elle veja. Abrio o Senhor os olhos a 
este criado, e eis-que vb o monte cheio de 
cavallos, e de carropas de fogo, que estavao 
ao redor d’Eliseo. 

18 Entretanto descerao os inimigos a 
elle: e Eliseo fez a sua orapao ao Senhor, 
e lhe disse : Pepo-te que firas esta gente de 
cegueira. E no mesmo ponto os ferio o 
Senhor de cegueira, conforme a palavra 
d’Eliseo. 

19 Entao lhes disse Eliseo : Este nao he 
o caminho, nem esta he a cidade : segui-me, 
e eu vos mostrarei o homem, que vos bus- 
cais. Elle pois os levou a Samaria : 

20 E tahto que elles entrarao em Sa¬ 
maria, disse Eliseo: Senhor, abre-lhes os 
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o'lhos, para que elles vejao. Abrio-lhes o 
Senlior os olhos, e elles virao que estavao 
no meio de Samaria. 

21 E o Rei d’lsrael, tendo-os visto, disse 
a Eliseo : Meu pai, matal-los-hei ? 

22 Eliseo lhe respondeo : Nao, tu nao os 
mataras: porque tu nao os tomaste com a 
tua espada, nem com o teu arco para teres 
direito de os matar : mas manda-lhes por 
diante pao, e agua, para que comao, e be- 
bao, e tornem para seu amo. 

23 O Rei d’Israel pois lhes mandou 
dar grande quantidade d’alimentos. E de¬ 
pots que comerao, e beberao, os despedio, 
e- elles voltarao para seu amo. E nao tor- 
narao rnais os Syros a vir roubar as terras 
d’Israel. 

24 Algum tempo depois ajuntou Bena- 
dad, Rei de Syria, todas as suas tropas, e 
veio sitiar Samaria. 

25 E foi ern extremo grande a fome, que 
a cidade padeceo: em termos que, continu- 
ando sempre o assedio, foi vendida a ca- 
beca de hum burro por oitenta moedas 
de prata, e a quarta parte de hum cabo 
d’esterco de pombas, por sinco moedas de 
prata. 

26 E passando o Rei d’Israel ao longo 
do muro, gritou huma mulher, e lhe disse: 
Salva-me, 6 Rei, meu Senhor! 

27 E o Rei lhe respondeo: O Senhor 
te nao salva : Donde tirarei eu com que 
te possa salvar ? Da eira, ou do lagar ? 
E accrescentou o Rei: Que he o que tu 
que res ? E ella lhe respondeo : 

28 Esta mulher me disse: Da ca o teu 
fillio, para o comermos hoje; e o meu filho 
comel-lo-hemos h manha. 

29 Cozemos pois o meu filho, e o come¬ 
mos. Ao outro dia lhe disse eu: Da ca 
o teu filho para o comermos. Mas ella 
escondeo o seu filho. 

30 O Rei tendo ouvido isto, rasgou os 
seus vestidos, e hia passando pelo muro : e 
todo o povo vio o cilicio, que elle trazia 
vestido, a raiz das suas carnes. 

31 E o Rei disse : Deos me trate com 
todo o seu rigor, se a cabeca d’Eliseo, filho 
de Saffat, lhe ficar hoje sobre os hombros. 

32 Entretanto Eliseo estava assentado 
em sua casa, e estavao assentados com elle 
os velhos. Mandou pois o Rei hum ho- 
mem : e antes que este homem chegasse, 
disse Eliseo para os velhos: Sabeis vos 
que este filho de hum homicida mandou 
aqui hum homem, para me cortar a cabe- 
9a ? Tende pois cuidado, que quando elle 
chegar, fecheis a porta, e nao o deixeis 
entrar; porque eis-ahi sinto eu o estrondo 
dos pes de seu senhor, que vem apos elle. 

33 Quando Eliseo ainda estava fallando, 
eis-que appareceo aquelle homem, que 
vinha para elle. E elle lhe disse: Bern 
v&s a que extrema desgra^a nos reduzio o 

Senhor: Que mais posso eu esperar do 
Senhor ? 

CAPITULO VII. 
Eliseo prediz huma grande abundancia de 

viveres em Samaria. Os Syros Jbgetn, e 
deixdo todos os seus provimentos. Hum 
Official do Rei, que nao tinha crido na 
predicaio d'Eliseo, he morto, pisado, e 
abafado a porta da cidade. 

J^NTAO disse Eliseo : Ouvi a palavra do 
■a-J Senhor : Eis-aqui o que diz o Senhor: 
A’manha a esta hora dar-se-ha hum alqueire 
de pura farinha por hum siclo a porta de 
Samaria; e por hum siclo se darao dous 
alqueires de cevada. 

2 Hum dos grandes da corte, a cujo 
brapo estava o Rei encostado, respondeo 
ao homem de Deos; Ainda quando 0 Se¬ 
nhor fapa chover viveres do Ceo, podera 
acaso ser o que tu dizes ? Eliseo lhe disse: 
Tu o veras com os teus olhos, e nao come- 
ras d’ahi. 

3 Ora junto a porta estavao quatro le- 
prosos, que disserao hum para o outro : 
Para que estamos nos aqui, onde nao po- 
demos esperar, senao a rnorte ? 

4 Se quizermos entrar na cidade, mor- 
reremos de fome: se ficarmos aqui, nao 
podemos evitar a morte. Vamo-nos pois 
d’aqui para o campo dos Syros: se elles se 
compadecerem de nos, viveremos : e se nos 
quizerem matar, morreremos, como nos 
succederia aqui. 

5 Partirao pois a tarde, para darem com- 
sigo no campo dos Syros. E tendo che- 
gado a entrada do campo, nao acharao 
ninguem. 

6 Porque o Senhor tinha feito ouvir no 
campo dos Syros hum grande estrondo de 
carrocas, de cavallos, e de hum exercito, 
que nao tinha conto. E os Syros disserao 
huns para os outros : Sem duvida que o 
Rei d’Israel fez vir em seu soccorro contra 
nos os Reis dos Iletheos, e dos Egypcios, e 
ei-los-ahi vem sobre nos. 

7 Abalarao pois, e fugirao de noite, 
deixando no campo as suas tendas, os seus 
cavallos, e os seus burros, nao eurando, 
senao de salvar as suas vidas com a fuga. 

8 Tendo pois chegado aquelles leprosos a 
entrada do campo, entrarao n’uma tenda, 
onde comerao, e beberao ; e tendo tornado 
da prata, do ouro, e dos vestidos, que acha¬ 
rao, forao-nos esconder; e tomando outra 
vez, entrarao n’outra tenda, e levarao d’ella 
da mesma sorte diversas cousas, que escon- 
derao. 

9 Entao disserao hum para o outro: 
Nos nao fazemos bem: porque este dia he 
hum dia de boa nova. Se nos nos calamos, 
e nao damos aviso antes de manha, far-nos- 
hao d’ahi hum crime. Vamos pois levar 
esta noticia a corte do Rei. 
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10 Tendo chegado a porta da cidade, 
contarao, e disserao: Nos fomos ao campo 
dos Syros, e nao achamos la nem hum so 
homem, mas somente os cavallos, e os bur¬ 
ros presos, e as suas tendas, que ainda estao 
fixas. 

11 Forao pois os guardas da porta ao 
palacio do llei, e derao esta nova aos de 
dentro. 

12 Ao mesmo tempo se levantou o Rei, 
ainda que era noite, e disse aos seus Offi- 
ciaes: Vede em que derao os Syros contra 
nos. Como elles sabem que a fome nos 
aperta, sahirao do seu arraial, e estao escon- 
didos em alguma parte pelos campos, como 
dizendo: Elies hao de sabir da cidade, e 
entao nos os tomaremos vivos, e entraremos 
na cidade sem custo. 

13 Mas hum dos servos do Rei lhe res- 
pondeo : Ainda ha sinco cavallos na cida¬ 
de, (que sao sos os que ficarao d’aquelle 
grande numero, que havia em Israel, de- 
pois de comidos todos os outros :) pegue- 
mos n’elles, e mandemos quem descubra o 
que vai. 

14 Tomarao pois dous cavallos, e o Rei 
mandou quem fosse ao campo dos Syros, e 
llies disse : Ide, e vede. 

15 Forao elles pois pelo rasto dos Syros 
ate ao Jordao ; e acharao que todos os ca- 
minhos estavao cheios de vestidos, e de ar- 
mas, que os Syros tinhao arrojado com a 
turbapao, em que se viao : e voltados os 
messageiros, derao d’isso conta ao Rei. 

16 E tendo sahido o povo, esbulhou o 
campo dos Syros: e hum alqueire de pura 
farinha foi vendido por hum siclo; e derao- 
se por hum siclo dous alqueires de cevada, 
conforme a palavra do Senhor. 

17 E o Rei poz a porta aquelle Official, 
no brapo do qual costumava elle segurar-se: 
e foi tao grande o concurso do povo a en- 
trada da porta, que elle morreo pisado, e 
abafado, conforme lho tinha predito o homem 
de Deos, quando o Rei o veio buscar a sua 
casa. 

18 Assim se cumprio o que o homem de 
Deos tinha predito, quando disse ao Rei : 
A’manha a esta mesma horadarao a porta de 
Samaria por hum siclo dous alqueires de 
cevada, e hum alqueire de pura farinha por 
hum siclo : 

19 Quando aquelle Official tinha dito ao 
homem de Deos : Ainda quando o Senhor 
fapa chover viveres do Ceo, podera acaso 
ser o que tu dizes ? E elle lhe respondeo : 
Tu o veras com os teus olhos, e nao come- 
ras d’ahi. 

20 Como Eliseo lhe tinha predito, assim 
lhe succedeo : e tendo-o o povo pisado aos 
pes, morreo a porta. 

capitulo viii. 
A Stinamitis torna a vir para Israel, depots 

dos sete annos da fome. Eliseo vai a Da- 
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masco, e prediz a morte de Benadad, e o 
reinaclo de Hazael. Jorfio, Jilfio de Josa- 
fat, reina em Juda. Revo It a dos Idu- 
meos. Morte de Jordo. Succede-lhe 
Ochozias. 
RA Eliseo fallou aquella mulher, cujo 

filho elle resuscitara, e lhe disse : Vai- 
te d’aqui tu, e a tua familia, e sahe do teu 
paiz a viver onde quer que poderes : porque 
o Senhor chamou a fome, e ella vira sobre 
a terra por sete annos. 

2 Fez aquella mulher pois o que o ho¬ 
mem de Deos lhe tinha dito : foi-se com 
toda a sua familia para fora do seu paiz, e 
morou largo tempo na terra dos Filistheos. 

3 Passados que forao os sete annos, vol- 
tou esta mulher do paiz dos Filistheos; e 
foi ter com o Rei a pedir-lhe que a restabe- 
lecesse na sua casa, e nas suas fazendas. 

4 I’allava entao o Rei com Giezi, criado 
do homem de Deos, e lhe dizia; Conta-me 
todas as maravilhas, que Eliseo tern feito. 

5 E quando Giezi estava referindo ao 
Rei, como Eliseo tinha resuscitado hum 
morto, veio esta mulher, cujo filho elle 
tinha resuscitado, apresentar-se ao Rei, con- 
jurando-o que lhe mandasse restituir a sua 
casa, e as suas fazendas. Entao disse 
Giezi ; O’Rei, meu Senhor, eis-aqui a tal 
mulher, e eis-aqui o seu filho, que Eliseo 
resuscitou. 

6 E perguntou o Rei por isso a mulher; 
e ella lho contou. E o Rei lhe deo hum 
eunucho, ao qual disse; Faze-lhe restituir 
tudo o que he seu, e todos os reditos das 
suas fazendas, des do dia que ella sahio do 
paiz, ate o presente. 

7 Veio tambem Eliseo a Damasco, a 
tempo que Benadad, Rei de Syria, estava 
doente. E os seus lhe disserao: O homem 
de Deos he chegado aqui. 

8 Sobre o que disse o Rei a Hazael: To¬ 
ma alguns presentes, e vai encontrar-te com 
o homem de Deos, e consulta por elle o 
Senhor, dizendo : Poderei eu escapar d’esta 
minha doenpa ? 

9 Foi Hazael encontrar-se com o homem 
de Deos, levando comsigo quarenta came- 
los, carregados de presentes de tudo o que 
havia mais precioso em Damasco. E ten- 
do-se apresentado a Eliseo, lhe disse : Teu 
filho Benadad, Rei de Syria, me enviou a 
t.i, dizendo : Poderei eu sanar d’esta minha 
doenpa? 

10 E Eliseo lhe respondeo: Vai, e dize- 
Ihe ; Sararas ; mas o Senhor me mostrou 
que elle morrera certamente. 

11 E tendo o homem de Deos estado al- 
gum tempo com Hazael, ficou turbado, e a 
turbapao se lhe vio ate no rosto; e elle 
chorou. 

12 E Hazael lhe disse: Porque chora, 
meu Senhor ? E Eliseo lhe respondeo : Por¬ 
que sei quantos males viras tu a fazer aos 
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filhos d’lsrael. Queimaras as suas cidades 
fortes ; faras passar ao fio da espada os seus 
mancebos; machucaras as suas crianfas; e 
fenderas pelo meio o ventre das prenhadas. 

13 E Hazael lhe disse; Quern sou eu, 
teu servo ; eu, que nao valho mais do que 
hum cao, para fazer tao grandes cousas? 
Eliseo lhe respondeo : O Senhor me mos- 
trou que tu seras Rei de Syria. 

14 Hazael, depois de deixar Eliseo, vol- 
tou para seu amo, o qual lhe perguntou : 
Que te disse Eliseo ? Elle lhe respondeo : 
Disse-me, que recobraras a saude. 

15 Ao outro dia pegou Hazael n’um 
panno, que molhou em agua, e o estendeo 
sobre o rosto do Rei; e morto o Rei, reinou 
Hazael em seu lugar. 

16 No anno quinto de Jorao, filho d’A- 
chab, Rei d’lsrael; e de Josafat, Rei de 
Juda, reinou em Juda Jorao, filho de Jo¬ 
safat. 

17 Tinha elle trinta e dous annos, quan- 
do comepou a reinar, e reinou oito annos 
em Jerusalem. 

18 E andou pelos caminhos dos Reis 
d’lsrael, como tinha andado a casa d’A- 
chab; porque sua mulher era filha d’Achab : 
e elle obrou o mal diante do Senhor. 

19 Mas o Senhor nao quiz perder intei- 
ramente a Juda; por causa de David, seu 
servo, conforme a promessa que elle lhe 
tinha feito de lhe conservar huma alampada 
luzente a elle, e a seus filhos, em todo o 
tempo que se seguisse. 

20 Em tempo do seu reinado sacudio 
Edom o jugo de Juda para lhe nao estar 
mais sujeito, e constituio para si hum Rei 
proprio. 

21 E tendo Jorao vindo a Seira com to- 
das as suas carroyas, sahio de noite contra 
os Idumeos, que o tinhao cercado, e des- 
baratou-lhes o seu exercito, com morte dos 
que mandavao as earrofas; mas o povo 
fugio para as suas tendas. 

22 Des d’aquelle tempo pois se retirou 
Edom de Juda, nao querendo mais estar 
sujeito a elle, como ainda hoje o nao esta. 
Neste mesmo tempo se rebellou tambem 
Lobna. 

23 E o resto das accoes de Jorao, e tudo 
o que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis de Juda? 

24 E Jorao adormeceo com seus pais, e 
foi sepultado com elles na cidade de David, 
e em seu lugar reinou seu filho Ochozias. 

25 No anno duodecimo de Jorao, filho 
d’Achab, Rei d’lsrael, subio ao throno O- 
chozias, filho de Jorao, Rei de Juda. 

26 Tinha ellevinte e dous annos, quando 
comefou a reinar, e reinou hum anno em 
Jerusalem: sua mai ehamava-se Athalia, e 
era filha d’Amri, Rei de Israel. 

27 E elle andou nos caminhos da casa 
d’Achab : e obrou o mal diante do Senhor, 

como a casa d’Achab; porque era genro da 
casa d’Achab. 

28 Elle marchou tambem com Jorao, 
filho d’Achab, a pelejar contra Hazael, Rei 
de Syria, em Ramoth de Galaad; e Jorao 
foi ferido pelos Syros : 

29 O 'qual voltou a Jezrahel para se cu- 
rar da ferida, que tinha recebido em Ra¬ 
moth, pelejando contra Hazael, Rei de 
Syria: e Ochozias, filho de Jorao, Rei de 
Juda, veio a Jezrahel para ver a Jorao, filho 
d’Achab, porque estava la doente. 

CAPITULO IX. 
Jehu he ungido em Rei d'Israel, e recebe 

ordem d'extinguir a casa d'Achab. Mata 
a Jorao. Ochozias he morto pelos seus. 
Jezabel he precipitada da sua janelku 

CIIAMOU o Profeta Eliseo hum dos 
filhos dos Profetas, e lhe disse: Cinge 

os teus rins, e toma na mao esta redoma- 
sinha d’oleo, e vai a Ramoth de Galaad. 

2 E quando la chegares, veras a Jehu, 
filho de Josafat, filho de Namsi: e chegan- 
do-te a elle, lhe pediras que saia da roda de 
seus irmaos, e que entre para hum aposento 
retirado. 

3 Depois tomaras esta redomasinha d’o¬ 
leo, e derramar-lha-has sobre a cabe^a, di- 
zendo : Eis-aqui o que diz o Senhor: Eu te * 
ungi Rei d’Israel. Logo abriras a porta, e 
fugiras, sem la te demorares mais hum ins- 
tante. 

4 O mofo pois, criado d’Eliseo, partio, 
sem demora, para Ramoth de Galaad. 

5 E entrou no lugar, onde os principaes 
Officiaes do exercito estavao assentados, e 
disse: O’Principe, eu tenho que te dar 
huma palavra. E Jehu lhe disse : A qual 
de nos queres tu fallar ? Elle respondeo : 
A ti, Principe. 

6 Jehu pois se levantou, e entrou para 
hum quarto : e o mofo lhe derramou o 
oleo sobre a cabeca, e lhe disse: Eis-aqui 
o que diz o Senhor, Deos d’Israel : Eu te 
ungi em Rei sobre Israel, povo do Senhor : 

7 Tu extinguiras a casa d’Achab, teu 
amo ; e eu vingarei assim da mao de Jeza¬ 
bel o sangue dos Profetas, meus servos, e o 
sangue de todos os servos do Senhor. 

8 Eu perderei toda a casa d’Achab; e 
matarei da casa d’Achab ate o que ourina a 
parede, e des do primeiro ate o ultimo em 
Israel. 

9 E tratarei a casa d’Achab, como tratei 
a casa de Jeroboao, filho de Nabat, e como 
a casa de Baasa, filho d’Ahia. 

10 Jezabel sera tambem comida dos 
caes no campo de Jezrahel, e nao se achara 
ninguem que a enterre. Depois abrio elle 
a porta, e fugio. 

11 Logo entrou Jehu onde estavao os 
Officiaes de seu amo, os quaes lhe disserao : 
Vai tudo hem ? Que he o que te veio dizer 
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esse louco ? Jehu Ihes respondeo: Vos 
bem conheceis o homem, e o que elle me 
poderia dizer. 

12 Replicarao elles: Naoheassim; mas 
conta-no-lo antes. Jehu lhes disse: Elle 
me declarou tal, e tal cousa, e accrescentou : 
Eis-aqui o que diz o Senhor: Eu te ungi 
em Rei d’lsrael. 

13 No mesmo ponto se levantarao elles, 
e tomando cada hum a sua eapa, as pozerao 
debaixo dos pes de Jehu, e frzerao d’ellas 
huma espeeie de throno, e tocando a trom- 
beta gritarao, dizendo: Jehu he nosso Rei. 

14 Jehu pois, filho de Josafat, filho de 
Namsi, fez huma conjurapao contra Jorao: 
mas Jorao, tendo declarado guerra a Hazael, 
Rei da Syria, tinha cercado Ramoth de 
Galaad, com todo o exereito d’lsrael: 

15 E como fosse ferido pelos Syros, 
quando pelejava contra Hazael, Rei de 
Syria, tinha ido para Jezrahel para se curar 
das suas feridas. E disse Jehu : Rogo-vos 
que deis ordem que ninguem fuja para fora 
da cidade, para que nao va dar a nova d’isto 
a Jezrahel. 

16 E elle parlio logo, e marchou contra 
Jezrahel, onde Jorao estava doente; e O- 
chozias, Rei de Juda, tinha vindo alii visi- 
tar a Jorao. 

17 A sentinella pois, que estava no alto 
da torre de Jezrahel, vio a tropa de Jehu, 
que vinha, e deo parte, dizendo: Eu vejo 
huma tropa. E disse Jorao a hum dos que 
Ihe assistiao: Toma hum coclie, e manda 
n’elle quern va reconhecel-los, e lhes per- 
gunte : Trazeis paz ? 

18 Foi o do coclie encontrar-se com Jehu, 
e lhe disse: O Rei me envia a saber de ti 
se temos paz? Jehu lhe respondeo: Que 
tens tu com a paz ? passa, e segue-me. Deo 
logo a sentinella aviso, e disse : O messa- 
geiro chegou a elles; mas nao volta. 

19 Mandou Jorao segundo coche : e o 
que hia n’elle, tendo chegado a Jehu, lhe 
disse: O Rei me envia a saber de ti se ha 
paz? Que tens tu com a paz? respondeo 
Jehu : Passa, e segue-me. 

20 Tornou a sentinella a dar aviso, di¬ 
zendo : Elle chegou a elles; mas nao volta: 
e ao que parece pelo andar, quern vem he 
Jehu, filho de Namsi; porque vem preci- 
pitadamente. 

21 Entao disse Jorao: Mettao-me os 
cavallos no meu coche. Mettidos que forao 
os cavallos, marcharao Jorao, Rei d’lsrael, 
e Ochozias, Rei de Juda, cada hum em seu 
coche, e forao encontrar-se com Jehu, e o 
acharao no campo de Nabot de Jezrahel. 

22 E Jorao, tanto que vio a Jehu, lhe 
disse: Temos paz? Jehu lhe respondeo: 
Que paz pode haver, quando as fornicacoes 
de Jezabel, tua mai, e os seus encantamen- 
tos reinao ainda em tantas maneiras ? 

23 Logo voltou Jorao as redeas, e deitou 
318 

IV. Cap. IX. ” 

a fugir, dizendo para Ochozias: Estamos 
trahidos, Ochozias ! 

24 Ao mesmo tempo armou Jehu o seu 
arco, e ferio a Jorao entre as espaduas: e a 
frecha lhe sahio pelo corafao, e elle cahio 
logo morto no seu coche. 

25 Disse entao Jehu ao Capitao Bada- 
cer: Pega n’elle, e deita-o no campo de 
Naboth de Jezrahel: porque eu me lernbro, 
que quando eu e tu seguiamos a Achab, seu 
pai, indo ambos n’urn mesmo coche, pro- 
nunciou o Senhor esta profecia contra elle, 
dizendo : 

26 Eu.juro, dizo Senhor, que derramarei 
o teu sangue n’este mesmo campo pelo san- 
gue de Naboth, e pelo sangue de seus filhos, 
que eu vi derramar hontem, diz o Senhor. 
Agora pois pega n’elle, e deita-o no campo, 
em conformidade da palavra do Senhor. 

27 Mas Ochozias, Rei de Juda, vendo 
isto, fugio pelo caminho da casa do jardim; 
e Jehu foi atras d’elle, e disse: Matte-se 
tambem este no seu coche. Elles pois o 
ferirao no sitio, onde se sobe para Gaver, 
que he junto a Jeblaam: e tendo fugido 
para Mageddo, la morreo. 

28 E seus servos tendo-o posto sobre o 
seu coche, o levarao a Jerusalem ; e o se- 
pultarao no sepulcro de seus pais na cidade 
de David.. 

29, No anno undecimo de Jorao, filho 
d’Achab, reinou Ochozias sobre Juda. 

30 E Jehu veio a Jezrahel; e como 
Jezabel soube da sua chegada, pintou os 
seus olhos com antimonio, e adornou a sua 
cabeca, e olhou pela janella 

31 Para Jehu, que entrava na cidade, e 
lhe disse: Que paz se pode esperar, de 
quern, como Zambri, matou a seu amo ? 

32 Jehu, levantando o rosto para a ja¬ 
nella, disse : Quem he esta ? E dous, ou 
tres eunuchos lhe fizerao huma profunda re- 
verencia. 

33 E Jehu lhes disse : Precipitai-a d’ahi 
abaixo. E elles a precipitarao, e a parede 
ficou salpicada do seu sangue, e ella foi pi- 
sada das patas dos cavallos. 

34 Depois que Jehu entrou para comer, 
e beber, disse: Ide ver o que he feito 
d’aquella maldita, e sepultai-a; porque he 
filha de Rei. 

35 E tendo ido para a enterrar, nao acha¬ 
rao d’ella senao a caveira, os pes, e as ex- 
tremidades das maos. 

36 E vierao-no dizer a Jehu; o qual 
disse: Isto lie o que o Senhor tinha pronun- 
ciado por Elias Thesbita, seu servo, quando 
disse : No campo de Jezrahel comerao os 
caes a carne de Jezabel: 

37 E a carne de Jezabel sera no campo 
de Jezrahel, como o esterco sobre a face da 
terra, de sorte que os que passarem, digao : 
He esta aquella Jezabel ? 
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CAPITULO X. 
Jehu fax morrer os jilhos d'Achab, e os 

irtndos d'Ochozias. Extingue os falsos 
Profetas de Baal, destroe o seu Templo, e 
queima a sua estatua. Hazael alcanna 
grandes vantagens sobre Israel. Morte de 
Jehu. Succede-lhe Joachaz. 

E de saber, que Achab tinha setenta 
filhos em Samaria: e Jehu escreveo 

varias cartas, que mandou aos principaes de 
Samaria, aos Anciaos, e aos que criavao os 
filhos d’Achab, nas quaes lhes mandava: 

2 Tanto que tiverdes recebido estas car¬ 
tas ; vos, que tendes em vosso poder os 
filhos de vosso amo, coches, cavallos, cida- 
des fortes, e armas; 

3 Escolhei o mais consideravel d’entre os 
filhos de vosso amo, e aquelle que mais vos 
agradar; e ponde-o no throno de seu pai, e 
pelejai pela casa de vosso amo. 

4 Com isto ficarao elles muito atemori- 
zados, e disserao: Dous Reis nao poderao 
ter-se contra elle : como poderemos nos logo 
resistir-lhe ? 

5 Pelo que os Mestres do Palacio do 
Rei, os principaes Officiaes da cidade, os 
Anciaos, e os que criavao os Principes, 
mandarao dizer a Jehu : Nos somos teus 
servos; faremos tudo o que nos ordenares : 
nem nos elegeremos Rei; mas tu faze tudo 
o que te agradar. 

6 Tornou-lhes Jehu a escrever, mandan- 
do-lhes dizer; Se vos sois meus, e me que- 
reis obedecer, cortai as cabejas aos filhos 
do vosso Rei, e vinde-mas trazer a manha a 
esta mesma hora a Jezrahel. Ora os filhos 
do Rei erao setenta, e estes se estavao crian- 
do em casados primeiros fidalgos da corte. 

7 E logo que elles receberao as cartas de 
Jehu, pegarao nos setenta filhos do Rei, e 
os matarao; e metterao as suas cabepas 
n’uns cestos, e as mandarao a Jezrahel, 

8 Veio pois hum messageiro dar esta 
nova a Jehu, dizendo-lhe : Elles trouxerao 
as cabepas dos filhos do Rei. Ao que elle 
respondeo: Ponde-as em dous montes a en- 
trada da porta, ate a manha pela manha. 

9 E tanto que amanheceo, sahio; e posto 
em pe, disse a todo o povo : Vos sois jus- 
tos : se eu conspirei contra meu amo, e se 
eu o matei, quem he o que matou estes ? 

10 Considerai que nao cahio em terra 
palavra alguma das que o Senhor proferio 
contra a casa d’Achab ; e que o Senhor 
cumprio tudo o que tinha predito pelo seu 
servo Elias. 

11 Ao depois fez Jehu morrer tudo o que 
restava da casa d’Achab em Jezrahel ; todos 
os grandes da sua corte, os seus amigos, e os 
seus sacerdotes, sem hear nada de parente, 
nem d’adherente. 

12 Feito isto, veio a Samaria; e quando 
elle estava em caminho perto de huma ca¬ 
bana de pastures, 

13 Achou os irmaos d’Ochozias, Rei de 
Juda, e lhes disse : Quem sois vos? Elles 
lhe responddrao : Somos os irmaos d’Ocho¬ 
zias, que viemos aqui a cumprimentar os 
filhos do Rei, e os filhos da Rainha. 

14 E Jehu disse para os seus : Apanhai- 
os vivos. E como os apanhassem assim, 
levarao-nos a huma cistema perto d’aquella 
cabana, e alii os degolarao, sem escapar ne- 
nhum de quarenta e dous que erao. 

15 Partido d’alli, achou a Jonadab ,filho 
de Rechab, que se lhe fez encontradipo; e 
Jehu o saudou, e lhe disse : Por ventura 
tens tu o corapao recto, como o meu o he a 
respeito do teu ? Tenho, lhe respondeo Jo¬ 
nadab. Se assim lie, continuou Jehu, da-me 
a tua mao. Tendo-lha dado Jonadab, Jehu 
o fez subir ao seu coche, e lhe disse : 

16 Vem comigo, e tu veras o meu zelo 
pelo Senhor. E tendo-o feito assentar no 
seu coche, 

17 0 levou a Samaria. E matou a todos 
os que restavao da casa d’Achab, sem 
perdoar nem a hum so, conforme a sen- 
tenpa, que o Senhor tinha pronunciado por 
Elias. 

18 Depois fez Jehu ajuntar todo o povo, 
e lhe disse; Achab tributou algurn culto a 
Baal; mas eu lhe quero tributar mais do 
que elle. 

19 Fazei-me pois vir agora todos os pro¬ 
fetas de Baal, todos os seus ministros, e to¬ 
dos os seus sacerdotes : nao falte nenhum, 
que deixe de vir ; porque quero fazer hum 
grande sacrificio a Baal: todo o que faltar, 
sera punido de morte. Mas isto em Jehu 
era artificio, que hia encaminhado a dar ca- 
bo de todos os adoradores de Baal. 

20 E disse : Fazei huma Festa solemne a 
Baal. E enviou 

21 A chamal-los por todos os termos 
d’Israel ; e vierao todos os servos de Baal : 
nao ficou nem hum so, que nao viesse. 
E entrarao no templo de Baal: e encheo- 
se a casa de Baal, des do principio ate o 
fim. 

22 Depois disse aos que guardavao as 
vestimentas : Tirai vestimentas para todos 
os ministros de Baal. E elles lhas derao. 

23 E Jehu, tendo entrado no templo de 
Baal com Jonadab, filho de Rechab, disse 
aos adoradores de Baal: Examinai, e vede 
bem, nao esteja entre vos algum dos Minis¬ 
tros do Senhor ; mas que estejao somente os 
adoradores de Baal. 

24 Entrarao elles pois para offerecerem 
as suas victimas, e os seus holocaustos: 
Jehu porem tinha dado ordem a oitenta ho- 
mens, que estivessem promptos fora, do tem¬ 
plo, e lhes tinha dito : Se escapar hum so 
homem que seja de todos os que eu vos en- 
tregar as maos, a vossa vida me sera res- 
ponsavel pela sua. 

25 E aconteceo que, offerecido o holo- 
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causto, deo Jehu a ordem aos seus soldados, 
e aos seus Officiaes, e lhes disse : Entrai, e 
matai n’elles, e nao escape nenhum. En- 
trarao os Officiaes com os soldados, e passa- 
rao todos ao fio da espada, e os lan^arao 
fora: e depois forao a cidade do templo de 
Baal, 

26 E tirarao do templo a estatua de Baal, 
e a queimarao, 

27 E a reduzirao a po. Destruirao tam- 
bem o templo de Baal, e em lugar d’elle 
fizerao humas latrinas, que ainda hoje per- 
sistem. 

28 Deste modo abolio Jehu d’Israel a 
Baal; 

29 Mas elle nao se apartou dos peccados 
de Jerobao, filho de Nabat, que fez peccar a 
Israel; e nao tirou os novilhos d’ouro, que 
estavao em Bethel, e em Dan. 

30 Disse pois o Senhor a Jehu : Porque 
tu cumpriste cuidadosamente o que era 
justo, e o que era agradavel aos meus olhos; 
e executaste contra a casa d’Achab tudo o 
que eu tinha no coracao; teus filhos estarao 
assentados sobre o throno d’Israel ate a 
quarta gera^ao. 

31 Entretanto Jehu nao teve cuidado 
d’andar na Lei do Senhor, Deos d’Israel, 
com todo o seu coracao : porque nao se 
apartou dos peccados de Jeroboao, que 
tinha feito peccar a Israel. 

32 Neste tempo come^ou o Senhor a en- 
joar-se d’Israel: e Hazael fez grandes estra- 
gos em tod as as suas fronteiras, 

33 Des do Jordao para o Oriente, toda a 
terra de Galaad, de Gad, de Ruben, e de 
Manasses, des de Aroer, que he sobre a tor- 
rente d’Arnon, e Galaad, e Basan. 

34 O mais das ac9oes de Jehu, todos os 
seus feitos, e o seu valor, nao esta tudo escrito 
no Livro dos Annaes dos Reis d’Israel ? 

35 E adormeceo Jehu com seus pais, e 
foi sepultado em Samaria : e em seu lugar 
reinou seu filho Joachaz, 

36 E o tempo que Jehu reinou sobre 
Israel em Samaria, forao vinte e oito annos. 

CAPITULO XI. 
Athalia faz matar toda a descendencia real, 

e usurpa a coroa. Jods escapa d'esta ma- 
tan$a, e he depois acclamado llei. Athalia 
he entregue a morte. 

A/TAS Athalia, mai d’Ochozias, vendo 
-*-*-*- morto seu filho, levantou-se contra 
todos os Principes da casa real, e os fez 
matar a todos. 

2 Porfim Josaba, filha do Rei Jorao, e 
irma d’Ochozias, pegou em Joas, filho 
d’Ochozias, e em sua ama, a qual ella fez 
sahir da sua camara, e furtou-o do meio dos 
filhos do Rei, quando os estavao matando; 
e lhe salvou a vida, tendo-o escondido, sem 
que Athalia o soubesse. 

3 E elle esteve occulto seis annos com 
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sua ama na casa do Senhor: e Athalia en¬ 
tretanto reinou sobre a terra. 

4 No anno setimo porem enviou Joiada a 
buscar os centurioes, e os soldados; e man- 
dou-os entrar no Templo, e fez com elles 
hum tratado; e juramentou-os na casa do 
Senhor, mostrando-lhes o filho do Rei. 

5 E logo lhes deo a seguinte ordem di- 
zendo : Eis-aqui o que haveis de fazer: 

6 Dividir-vos-heis em tres turmas. A 
primeira entrant de semana, e fara guarda a. 
casa do Rei; a segunda ficara a porta de 
Sur ; e a terceira a porta, que esta por de- 
tras do quartel dos Escudeiros : e fareis a 
guarda a casa de Messa. 

7 E duas partes de vos, todos os que 
sahirem de semana, estarao de sentinella em 
a casa do Senhor perto do Rei. 

8 E o guardareis, rodeando-o com as 
armas nas maos: e se alguem entrar no 
recinto do Templo, seja logo morto : e es- 
tareis com o Rei, quando entrar, e quando 
sahir. 

9 E executarao os centurioes tudo o que 
o Sacerdote Joiada lhes havia ordenado : e 
tomando todos a sua gente, que entrava de 
semana, com os que sahiao d’ella, vierao 
ter com o Sacerdote Joiada; 

10 E este lhes deo as lancas, e as armas 
do Rei David, que estavao na casa do 
Senhor. 

11 Pozerao-se pois todos com as armas 
na mao a roda do Rei, des da banda direita 
do Templo, ate a banda esquerda do Altar, 
e do Templo. 

12 E Joiada lhes apresentou o filho do 
Rei, e poz a este sobre a cabefa o diadema, 
e o Livro da Lei: e o constituirao Rei, e o 
ungirao ; e batendo com as maos, gritarao : 
Viva o Rei. 

13 Ouvio Athalia o clamor do povo, que 
concorria; e entrando por entre as turbas no 
Templo do Senhor, 

14 Vio o Rei assentado no seu throno, 
segundo o costume, e ao pe d’elle os canto- 
res, e as trombetas, e todo o povo da terra 
muito alegre, e tocando trombetas. Entao 
rasgou ella os seus vestidos, e gritou: Trai- 
pao ! traipao ! 

15 Mas Joiada deo esta ordem aos cen¬ 
turioes, que commandavao as tropas, e lhes 
disse : Levai-a para fora do Templo; e todo 
o que a seguir, morra a espada. Porque 
tinha dito o Sacerdote : Nao a matem den- 
tro do Templo do Senhor. 

16 Os Officiaes pois lhe lanparao as maos, 
e a levarao por forpa ao caminho da porta, 
por onde passavao os cavallos, junto ao Pa- 
lacio, e alii foi rnorta. 

17 E Joiada fez allianpa entre o Senhor, 
o Rei, e o povo, para que elle fosse o povo 
do Senhor; e entre o Rei, e o povo. 

18 E tendo entrado todo o povo da terra 
no templo de Baal, deitarfio abaixo os .seus 
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altares, fizerao as suas imagens em mil pe- 
da^'os; e matarao a Mathan, sacerdote de 
Baal, diante do altar. E o Sacerdote poz 
guardas na casa do Senlior. 

19 E tomou os centurioes, e as legioes 
de Cereth, e de Feleth, e todo o povo da 
terra, e conduzirao o Rei fora da casa do 
Senhor: e passarao pela porta do quartel 
dos Escudeiros, por onde se vai para o pa- 
lacio; eo Rei se assentou no throno dos Reis. 

20 E todo o povo da terra fez grande 
festa, e a cidade ficou em paz: Athalia po¬ 
rem foi passada a espada na casa do Rei. 

21 E tinha Joas sete annos, quando 
comep ou a reinar. 

CAPITULO XII. 
Joas manda reparar o Vemplo. Hazael 

vem sitiar Jerusalem. Morte de Joas. 
Succede-lhe Amasias. 

O anno setimo de Jehu, comejou a 
reinar Joas; e reinou quarenta annos 

em Jerusalem : e sua mai chamava-se Se- 
bia, e era de Bersabe. 

2 E reinou Joas justamente diante do Se¬ 
nhor todo o tempo, que foi dirigido pelo 
Sacerdote Joiada. 

3 Elle todavia nao tirou os altos : porque 
ainda o povo la sacrificava, e la offerecia 
incenso. 

4 Entao disse Joas aos Sacerdotes: Todo 
o dinheiro consagrado, que trouxerem ao 
Templo do Senhor, ou os que passao, ou 
os que o offerecem a Deos por pre90 da sua 
alma, ou os que de si mesmos fazem ao 
Templo do Senhor donativos voluntarios; 

5 Os Sacerdotes, cad a hum na sua ordem, 
tomem este dinheiro, e fapao com elle os 
reparos na casa do Senhor, quando virem 
alguma cousa, que necessita de concerto. 

6 Mas ate o anno vigesimo terceiro do 
Rei Joas, nao tinhao os Sacerdotes feito re¬ 
paros alguns no Templo. 

7 Fez pois o Rei Joas vir a sua presen^a 
o Pontifice Joiada, e os Sacerdotes, e lhes 
disse: Porque nao fazeis vos os reparos do 
Templo ? Nao recebais logo mais o dinheiro, 
segundo a ordem do vosso ministerio; mas 
restitui o que tendes recebido, para que elle 
se empregue nos reparos do Templo. 

8 E ordenou que os Sacerdotes nao re- 
cebessem mais o dinheiro do povo, nem 
tambem fossem encarregados dos reparos da 
casa. 

9 Entao pegou o Pontifice Joiada n’um 
cofre, e fez-lhe abrir hum buraco por sima, e 
pol-lo ao pe do Altar, a mao direita dos que 
entravao na casa do Senhor; e os Sacer¬ 
dotes, que guardavao as portas, deitavao 
n’elle todo o dinheiro, que se trazia ao Tem¬ 
plo do Senhor. 

10 E quando elles viao que havia muito 
dinheiro no cofre, vinha o escrivao do Rei 
com o Pontifice, e tiravao para fora, e con- 

f Port. J 

Cap. XII. XIII. 

tavao o dinheiro, que se tinha achado na 
casa do Senhor; 

11 E o depositavao por conta, e por peso 
nas maos das pessoas, que presidiao aos que 
trabalhavao na fabrica do Templo: e este 
dinheiro se empregava nos carpinteiros, e 
pedreiros, que faziao os reparos da casa do 
Senhor; 

12 E nos que cortavao as pedras, e para 
se comprar a madeira, e as pedras, que se 
haviao de polir; e na despesa de tudo o 
mais, que era necessario para os reparos, e 
concertos da casa do Senhor. 

13 Nao se faziao com tudo d’este dinheiro, 
que se trazia ao Templo do Senhor, nem as 
talhas do Templo do Senhor, nem os garfos, 
nem os thuribulos, nem as trombetas, nem 
cousa alguma de vasos d’ouro, ou prata; 

14 Senao que se dava aos que tinhao a 
seu cargo cuidar dos reparos do Templo do 
Senhor: 

15 E nao se tomava conta d’elle aos que 
o recebiao, para o distribuir pelos trabalha- 
dores; mas elles o empregavao com fideli- 
dade. 

16 Nao mettiao porem no Templo do 
Senhor o dinheiro pelo delito, e o dinheiro 
pelos peccados; porque era dos Sacerdotes. 

17 Entao veio Hazael, Rei de Syria, por 
cerco diante de Geth, e a tomou; e fez rosto 
para marchar contra Jerusalem. 

18 Deo isto causa a que Joas, Rei de 
Juda, tomasse todo o dinheiro consagrado, 
que Josafat, Jorao, e Ochozias, seus pais, 
Reis de Juda, e elle mesmo tinhao offere- 
cido no Templo; e todo o dinheiro, que se 
pode achar nos thesouros do Templo do Se¬ 
nhor, e no palacio do Rei; e o mandou a 
Hazael, Rei de Syria, que com isto desistio 
de vir a Jerusalem. 

19 0 mais das accoes de Joas, e tudo o 
que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis de Juda? 

20 Porem os servos de Joas fizerao huma 
conspiracao entre si, e se levantarao contra 
elle, e o matarao na casa de Mello, na des- 
cida de Sella. 

21 Porque Josachar, filho de Semaath, e 
Jozabad, filho de Somer, seus servos, o fe- 
rirao, e morreo: e foi sepultado com seus 
pais na cidade de David; e em seu lugar 
reinou Amasias, seu filho. 

CAPITULO XIII. 
Joachdz, Rei d’Israel, he opprirnido pelo Rei 

de Syria. Morre. Succede-lhe Joas. Eli- 
seo prediz a Joas, que elle derrotard tres 
vezes o Rei de Syria. Morte d'E/iseo. 
Hum morto, lanqado na sua sepultura, 
resuscita logo. 

O anno vinte e tres de Joas, filho de 
Ochozias, Rei de Juda, come^ou a rei¬ 

nar Joachaz, filho de Jehu; e reinou sobre 
| Israel na Samaria dezesete annos. 
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2 E obrou o mal diante do Senhor, e se- 
guio ospeccados de Jeroboao, filho de Nabat, 
que fez peecar a Israel, e nao se apartou 
d’elles. 

3 Entao se enfureceo o Senhor contra 
Israel; e os entregou todo este tempo nas 
maos de Hazael, Rei de Syria, e nas maos 
de Benadad, filho de Hazael. 

4 Mas Joachaz se prostrou diante da face 
do Senhor, e lhe fez a sua orapao: e o Se¬ 
nhor o ouvio; porque vio o aperto d’Israel, 
e a extremidade a que o Rei de Syria os 
havia reduzido: 

5 E o Senhor deo hum Salvador a Israel, 
e elle foi livre da mao do Rei de Syria: e 
os filhos d’Israel habitarao nas suas tendas, 
como d’antes. 

6 Elies todavia nao se apartarao dos pec- 
cados da casa de Jeroboao, que fez peccar a 
Israel: mas continuarao a andar n’elles, e o 
bosque permaneceo em Samaria. 

7 Nao ficarao a Joachaz de todo o seu 
povo, senao sincoenta eavalleiros, dez coches, 
e dez mil homens de pe: porque o Rei de 
Syria os tinha morto, e os tinha reduzido 
como o po da eira, onde se debulha o pao. 

8 O resto das acpoes de Joachaz, todos os 
seus feitos, e o seu valor, nao estao escritos 
no Livro dos Annaes dos Reis d’Israel ? 

9 Em fim Joachaz adormeceo com seus 
pais, e foi sepultado em Samaria: e Joas, 
seu filho, reinou em seu lugar. 

10 No anno trinta e sete de Joas, Rei de 
.Tuda, reinou Joas, filho de Joachaz, sobre 
Israel em Samaria, por espapo de dezeseis 
annos. 

11 E obrou o mal diante do Senhor: nao 
se apartou de peccado nenhum de Jeroboao, 
filho de Nabat, que fez peccar a Israel; mas 
n’elles andou. 

12 0 resto das acpoes de Joas, tudo o 
que elle fez, o seu valor, e como pelejou 
contra Amasias, Rei de Juda, nao esta tudo 
isto escrito no Livro dos Annaes dos Reis 
d’Israel ? 

13 E Joas adormeceo com seus pais; e 
Jeroboao subio ao seu throno: porem Joas 
foi sepultado em Samaria com os Reis 
d’Israel. 

14 Ora Eliseo estava doente da enfermi- 
dade, de que morreo: e Joas, Rei d’Israel, 
o veio ver, e chorou diante d’elle, dizendo : 
Meu pai! meu pai! Carro d’Israel, e seu 
Conductor! 

15 E Eliseo lhe disse: Traze-me ca hum 
arco, e frechas. E como o Rei d’Israel lhe 
trouxesse hum arco, e frechas, 

16 Eliseo lhe disse: Poe a tuamao sobre o 
arco. E tendo elle posto a mao sobre o arco, 
Eliseo poz as suas maos sobre as do Rei, 

17 E lhe disse : Abre a janella, que olha 
para o Oriente. Tendo-a aberto o Rei, Eli¬ 
seo lhe disse : Atira com huma frecha. E 
atirou Joas. E Eliseo disse: Esta he a 
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frecha da salvapao do Senhor: esta he a 
frecha da salvapao contra a Syria: tu fe- 
riras a Syria em Aphec, ate acabares de 
todo com ella. 

18 Disse mais Eliseo : Pega das frdchas. 
E tendo o Rei pegado d’ellas, Eliseo lhe 
disse: Fere a terra com huma frecha. Fe- 
rio-a elle tres vezes, e parou. 

19 O homem de Deos se enfadou com 
elle, e lhe disse: Se tiveras ferido a terra 
sinco, ou seis, ou sete vezes, terias derro- 
tado a Syria, at6 a destruires de todo : mas 
agora nao a derrotaras, senao tres vezes. 

20 Morreo pois Eliseo, e foi enterrado. 
Neste mesmo anno porem vierao huns la- 
droes de Moab sobre a terra. 

21 E aconteceo que enterrando certos 
homens a hum outro, virao estes ladroes, e 
lanparao o cadaver no sepulcro d’Eliseo. 
E tanto que o cadaver tocou os ossos d’Eli¬ 
seo, resuscitou este homem, e se levantou 
sobre os seus pcs. 

22 Ora Hazael, Rei de Syria, affligio a 
Israel por todo o Reinado de Joachaz: 

23 E o Senhor se compadeceo d’elles, e 
se voltou para elles; por causa do pacto que 
tinha feito com Abrahao, Isaac, e Jacob : e 
nao os quiz perder, nem rejeitar inteiramente, 
ate o presente tempo. 

24 E morreo Hazael, Rei de Syria, e 
reinou por elle seu filho Benadad. 

25 Mas Joas, filho de Joachaz, recobrou 
das maos de Benadad, filho de Hazael, as 
cidades, que Hazael havia tornado a seu pai, 
durante a guerra: Joas o bateo por tres ve¬ 
zes, e elle restituio a Israel as suas cidades. 

CAPITULO XIV. 
Amasias manda matar os matadores de seu 

pai. Bate os Idumeos. He vencido por 
Joas, llei d' Israel. Morte de Joas. Suc- 
cede-lhe Jeroboao. Amasias lie morto pe- 
los seus. Azarias reina depots d’elle. 
Morte de Jeroboao. Em seu lugar reina 
Zacharias. 

"VI O segundo anno de Joas, filho de Joa- 
chaz, Rei d’Israel, comepou a reinar 

Amasias, filho de Joas, Rei de Juda. 
2 Tinha elle vinte e sinco annos, quando 

comecou a reinar; e reinou vinte e nove 
annos em Jerusalem: sua mai era de Je¬ 
rusalem, e se chamava Joadan. 

3 E elle fez o que era justo diante do Se¬ 
nhor; mas nao como David, seu pai. Elle 
procedeo em tudo, como seu pai Joas o 
tinha feito: 

4 Excepto que nao tirou os altos; porque 
ainda o povo la immolava, e la queimava 
incenso. 

5 E tanto que teve o reino seguro, fez 
matar aquelles de seus servos, que tinhao 
morto o Rei, seu pai: • 

6 Mas nao fez morrer os filhos d’estes 
matadores, segundo o que esta escrito no 
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Livro da Lei de Moyses, conforme o pre- 
ceito do Senhor, que diz: Nao morrerao os 
pais pelos filhos, nem os filhos morrerao pe- 
los pais; mas cada hum morrera pelo seu 
peccado. 

7 Este mesmo foi o que bateo dez mil 
Idumeos no valle das Salinas, e o que to- 
mou a Fortaleza, que chamou Jectehel, 
como ella ainda hoje se chama. 

8 Entao enviou Amasias embaixadores 
a Joas, filho de Joachaz, filho de Jehu, Rei 
d’Israel, com este recado: Vem, e vejamos- 
nos. 

9 E Joas, Rei d’Israel, mandou a Ama¬ 
sias, Rei de J uda, esta resposta: O cardo 
do Libano mandou dizer ao cedro, que esta 
no Libano: Da tua hlha por mulher a meu 
filho. E as feras do Bosque, que estao no 
Libano, passarao, e pisarao aos pes o cardo. 

10 Tu huma vez que ficaste superior em 
batalha aos Idumeos, e os escalavraste bem, 
se elevou de soberba o teu corayao: pois 
contenta-te com essa tua gloria, e deixa-te 
estar quieto em tua casa : para que he an- 
dares chamando pelo teu infortunio, para 
pereceres tu mesmo, e fazeres perecer com- 
tigo a Juda? 

11 Porem Amasias nao quiz ouvir esta 
representayao; e Joas, Rei d’Israel, mar- 
chou contra elle. Elies pois se virao, Ama¬ 
sias, Rei de Juda, e Joas, junto a Beth- 
sames, que he huma cidade de Juda. 

12 E Juda foi desfeito por Israel; e fugi- 
rao cada hum para as suas tendas. 

13 E Joas, Rei d’Israel, tomou em 
Bethsames a Amasias, Rei de Juda, filho 
de Joas, filho d’Ochozias, e o levou a Jeru¬ 
salem : e fez no muro de Jerusalem huma 
brecha de quatrocentos covados de comprido, 
des da porta d’Ephraim, ate a porta do an- 
gulo. 

14 E tomou todo o ouro, e prata, e todos 
os vasos, que se acharao na casa do Senhor, 
e em todos os thesouros do Rei, e os refens, 
e voltou para Samaria. 

15 O resto das acfoes de Joas, e o 
grande valor com que elle pelejou contra 
Amasias, Rei de Juda, nao esta escrito no 
Livro dos Annaes dos Reis d’Israel ? 

16 E Joas adormeceo com seus pais, e 
foi sepultado em Samaria, com os Reis 
d’Israel: e em seu lugar reinou seu filho 
Jeroboao. 

17 Mas Amasias, filho de Joas, Rei de 
Juda, ainda viveo quinze annos, depois da 
morte de Joas, filho de Joachaz, Rei d’Is¬ 
rael. 

18 O resto das acpdes d’Amasias, nao 
esta escrito no Livro dos Annaes dos Reis 
de Juda ? 

19 E contra elle se forjou em Jerusalem 
huma conjurapao, que o obrigou a fugir 
para Lachis. Mas enviarao apos elle a 
Lachis, e alii o matarao. 

20 E o transportarao em sima de huns 
cavallos ; e elle foi sepultado em Jerusalem 
com seus pais, na cidade de David. 

21 E todo o povo de Juda tomou a Aza- 
rias, em idade de dezeseis annos ; e elles o 
constituirao Rei, em lugar de seu pai Ama¬ 
sias. 

22 Este foi o que edificou Elath, tendo-a 
reconquistado para Juda, depois que o Rei 
adormeceo com seus pais. 

23 No decirno quinto anno de Amasias, 
filho de Joas, Rei de Juda, comepou a 
reinar em Samaria Jeroboao, filho de Joas, 
Rei de Israel, e reinou quarenta e hum 
annos : 

24 E elle obrou o mal diante do Senhor. 
Nao se apartou de peccado nenhum de Je¬ 
roboao, filho de Nabat, que fez peccar a 
Israel. 

25 Este mesmo restabeleceo os limites 
d’Israel, des da entrada d’Emath, atfi o mar 
do deserto, em conformidade da palavra, 
que o Senhor, Deos d’Israel, havia pronun- 
ciado por seu servo, o Profeta Jonas, filho 
d’Amathi, que era de Geth, que esta em 
Opher. 

26 Porque vio o Senhor a afflicpao d’Is¬ 
rael, que tinha chegado ao ultimo extremo; 
e que haviao sido eonsumidos ate os que se 
achavao mettidos na prisao, e ate os derra- 
deiros do povo, sem haver ninguem, que 
soccorresse a Israel. 

27 Nem quiz o Senhor apagar o norne 
d’Israel de debaixo do Ceo; mas elle os 
salvou por mao de Jeroboao, filho de Joas. 

28 O mais das acpoes de Jeroboao, tudo 
o que elle fez, e o valor com que elle pe¬ 
lejou, e como restituio a Juda em Israel a 
Damasco, e Emath, nao esta tudo escrito no 
Livro dos Annaes dos Reis d’Israel ? 

29 E adormeceo Jeroboao com seus pais, 
Reis d’Israel; e reinou em seu lugar seu 
filho Zacharias. 

CAPITULO XV. 
Azarias, Rei de Juda, he ferido de lepra. 

Governa Joathao em sea lugar. Zacha¬ 
rias, Rei d'Israel, he rnorto por Sellum, 
que reina depois d'elle. Manahern succede 
a Sellum, e tern por successor a Faceia, e 
depois d’elle a Facte. Theglathfalasar 
transporta para a Assyria huma grande 
parte dos Israelitas. Levanta-se Oste 
contra Facte, e occupa o que Ihe havia 
ficado em Israel. Fm Juda, morto Joa¬ 
thao, Ihe succede seu jxlho Achaz. 

O anno vinte e sete de Jeroboao, Rei 
d’Israel, reinou Azarias, filho d’Amasias, 

Rei de Juda. 
2 Tinha elle dezeseis annos, quando 

comecou a reinar; e reinou sincoenta e dous 
annos em Jerusalem: sua mai era de Jeru¬ 
salem, e se chamava Jechelia. 

3 E elle fez o que era agradavel diante do 
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Senhor, e procedeo em tudo, como Ama- 
sias, seu pai. 

4 Todavia nao deraolio os altos : e o povo 
sacrificava n’elles, e n’elles queimava in- 
censo. 

5 Mas o Senhor ferio este Rei, e elle foi 
leproso ate o dia da sua morte, e vivia a 
parte n’uma casa retirada: entretanto Joa¬ 
thao, filho do Rei, governava o palacio, e 
julgava o povo do paiz. 

6 O reslo das acpoes d’Azarias, e tudo o 
que elle fez, nao esta escrito no Livo dos 
Annaes dos Reis de Juda ? 

7 E Azarias adormeceo com seus pais; e 
foi sepultado com os seus maiores na cidade 
de David : e Joathao, seu filho, reinou em 
seu lugar. 

8 No anno trinta e oito d’Azarias, Rei de 
Juda, reinou Zacharias, filho de Jeroboao, 
sobre Israel em Samaria seis rnezes. 

9 E elle obrou o que era mao diante do 
Senhor, como tinhao feito seus pais: nao se 
apartou dos peccados de Jeroboao, filho de 
Nabat, que fez peccar a Israel. 

10 E contra elle fez Sellum, filho de 
Jabes, huma conjuracao: e o atacou, e ma- 
tou publicamente, e reinou em seu lugar. 

110 resto das acpoes de Zacharias, nao 
esta escrito no Livro dos Annaes dos Reis 
d’Israel ? 

12 Assim se cumprio o que o Senhor 
tinha dito a Jehu : Teus filhos estarao assen- 
tados sobre o throno d’Israel, ate a quarta 
gerapao. E isto he o que succedeo. 

13 No anno trinta e nove d’Azarias, Rei 
de Juda, comecou a reinar Sellum, filho de 
Jabes: e reinou so hum mez em Samaria. 

14 Porque Manahem, filho de Gadi, veio 
de Thersa a Samaria; investio com Sellum, 
filho de Jabes, e o matou na mesma cidade, 
e reinou em seu lugar. 

15 0 resto das acpoes de Sellum, e a cons- 
pirapao que elle fez para surprender o Rei, 
nao estao escritas no Livro dos Annaes dos 
Reis d’Israel ? 

16 Neste mesmo tempo tomou Manahem 
a Thapsa; matou tudo o que havia dentro; 
e arruinou todo o seu territorio, ate aos con- 
fius de Thersa: porque os habitantes lhe 
nao tinhao querido abrir a porta; e matou 
todas as mulheres prenhes, e as fendeo pelo 
ventre. 

17 No anno trinta e nove d’Azarias, Rei 
de Juda, comepou a reinar, sobre Israel em 
Samaria, Manahem, filho de Gadi; e reinou 
dez annos. 

18 E elle obrou o que era mao diante do 
Senhor: nao se apartou dos peccados de 
Jeroboao, filho de Nabat, que fez peccar a 
Israel, durante todo o seu reinado. 

19 Tendo vindo a esta terra Phul, Rei 
dos Assyrios, Manahem lhe deo mil talentos 
de prata, para que elle o soccorresse, e lhe 
firmasse o seu reino. 
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20 E este dinheiro ordenou Manahem 
que se cobrasse em Israel de todas as pes- 
soas poderosas, e ricas, para o dar ao Rei 
dos Assyrios ; e elle lhes taxou a sincoenta 
siclos de prata por cabepa: e voltou-se o 
Rei dos Assyrios, e nao se demorou n’este 
paiz. 

21 O resto das accoes de Manahem, e 
tudo o que elle fez, nao esta escrito no Livro 
dos Annaes dos Reis d’lsrael? 

22 E adormeceo Manahem com seus 
pais: e Faceia, seu filho, reinou em seu 
lugar. 

23 No anno sincoenta d’Azarias, Rei de 
Juda, comepou a reinar Faceia, filho de 
Manahem, sobre Israel em Samaria; e rei¬ 
nou dous annos. 

24 E elle obrou o que era mao diante do 
Senhor: nao se apartou dos peccados de 
Jeroboao, filho de Nabat, que fez peccar a 
Israel. 

25 Mas Facee, filho de Romelia, e Ge¬ 
neral das suas tropas, fez huma conjurapao 
contra elle ; e o ferio em Samaria, na torre da 
casa real, ao pe d’Argob, e ao pe d’Arie, e a 
sincoenta homens dos Galaaditas, que com 
elle estavao; e o matou, e reinou em seu 
lugar. 

26 O resto das acpoes de Faceia, e tudo 
o que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis d’lsrael? 

27 No anno sincoenta e dous d’Azarias, 
Rei de Juda, reinou Facee, filho de Rome¬ 
lia, sobre Israel em Samaria; e reinou vinte 
annos. 

28 E elle obrou o que era mao diante do 
Senhor : nao se apartou dos peccados de 
Jeroboao, filho de Nabat, que fez peccar a 
Israel. 

29 Em tempo de Facee, Rei d’lsrael, 
veio Theglathfalasar, Rei de Assur, e tomou 
Aion, e Abel casa de Maacha, Janoe, Cedes, 
Asor, Galaad, Galilea, e todo o paiz de Nef- 
thali; e transportou todos os seus habitantes 
para a Assyria. 

30 Mas Osee, filho d’Ella, fez huma cons- 
pirapao contra Facee, filho de Romelia, 
para o surprender : atacou-o, e matou-o ; e 
reinou em seu lugar, no vigesimo anno de 
Joathao, filho d’Ozias. 

310 resto das acpoes de Facfie, e tudo o 
que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis d’lsrael ? 

32 No anno segundo de Fac6e, filho de 
Romelia, Rei d’lsrael, comecou a reinar 
Joathao, filho d’Ozias, Rei de Juda. 

33 Tinha elle vinte e sinco annos, quando 
comepou a reinar; e reinou dezeseis annos 
em Jerusalem : sua mai chamava-se Jerusa, 
e era filha de Sadoc. 

34 E elle fez o que era agradavel ao 
Senhor: e procedeo em tudo como tinha 
feito Ozias, seu pai. 

35 Elle todavia nao destruio os altos : 
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porque ainda o povo sacrificava nos altos, e 
queimava n’elles incenso: elle foi o que edi- 
ticou a mais alta porta da casa do Senhor. 

36 O resto das acfoes de Joathao, e tudo 
o que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis de Juda ? 

37 Neste mesmo tempo come^ou o Se¬ 
nhor a enviar contra Juda a Rasin, Rei de 
Syria, e a Facee, filho de Romelia. 

38 E Joathao adormeceo com seus pais; 
e foi sepultado com elles na cidade de Da¬ 
vid, seu pai: e em seu lugar reinou seu filho 
Achaz. 

CAPITULO XVI. 
Achaz se entrega ao culto dos idolos. He 

cercado em Jerusalem por Rasin, e por 
Facee. Charna em seu soccorro a Thegla¬ 
thfalasar. Manda levantar, em Jerusalem 
hum alrar como o de Damasco. Morre. 
Succede-lhe Ezechias. 

O anno decimo setimo de Facee, filho 
de Romelia, subio ao throno Achaz, 

filho de Joathao, Rei de Juda. 
2 Tinha elle vinte annos, quando comef ou 

a reinar; e reinou dezeseis annos em Jeru¬ 
salem : nao fez o que era agradavel na pre- 
sen^a do Senhor, seu Deos, como David, 
seu pai : 

3 Mas andou pelo caminho dos Reis 
d’Israel: e ate consagrou seu filho, fazendo- 
o passar pelo fogo, segundo a idolatria das 
gentes, que o Senhor havia destruido na en- 
trada dos filhos d’Israel. 

4 Immolava tambem victimas, e offerecia 
incenso nos altos, nos outeiros, e debaixo 
de toda a arvore frond osa. 

5 Entao vierao Rasin, Rei de Syria, e 
Facde, filho de Romelia, Rei d’Israel, por 
cerco a Jerusalem: e tendo cercado a 
Achaz, nao o puderao veneer. 

6 Neste mesmo tempo Rasin, Rei de 
Syria, tornou a conquistar a Aila da Syria, 
e lanpou fora de Aila os Judeos: e os Idu- 
meos vierao para Aila, e habitarao alii ate o 
dia de hoje. 

7 Mas Achaz mandou embaixadores a 
Theglathfalasar, Rei dos Assyrios, que lhe 
dissessem da sua parte : Eu sou teu servo, e 
teu filho : vem salvar-me da mao do Rei de 
Syria, e da mao do Rei d’Israel, que se 
alliarao contra mim. 

8 E tendo ajuntado a prata, e ouro, que 
se pode achar na casa do Senhor, e nos the- 
souros do Rei, fez de tudo presente ao Rei 
dos Assyrios. 

9 E como este condescendesse com o que 
Achaz lhe pedia, veio sobre Damasco, ar- 
rasou a cidade, transportou os moradores 
para Cyrene, e matou a Rasin. 

10 E sahio o Rei Achaz a encontrar-se 
em Damasco com Theglathfalasar, Rei dos 
Assyrios; e como visse o altar, que havia 
em Damasco, mandou ao Sacerdote Urias 
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hum modelo, que representava exactamente 
toda a obra. 

11 E o Sacerdote Urias fez hum altar em 
tudo semelhante ao de Damasco, conforme a 
ordem que lhe tinha dado Achaz, esperando 
que este Rei voltasse de Damasco. 

12 E depois que veio de Damasco, vio o 
Rei este altar, e o venerou: e foi immolar 
n’elle holocaustos, e o seu sacrificio; 

13 E fez oblayoes de licores, e derramou 
o sangue das hostias pacificas, que tinha 
offerecido no altar. 

14 E o altar de bronze, que estava na 
presenpa do Senhor, o transportou de diante 
do Templo, e do lugar do altar, e do lugar 
do Templo do Senhor: e o poz ao lado do 
altar para o setentriao. 

15 Outrosi deo o Rei Achaz esta ordem 
ao Sacerdote Urias : Tu offereceras sobre o 
altar mor o holocausto da manha, e o sacri¬ 
ficio da tarde; o holocausto do Rei, e o 
seu sacrificio; o holocausto de todo o povo 
do paiz, e os seus sacrificios, e as suas liba- 
foes: e derramaras sobre este altar todo o 
sangue dos holocaustos, e todo o sangue 
das victimas: e no tocante ao altar de bron¬ 
ze, reservo para mim dispor d’elle a minha 
vontade. 

16 Em tudo pois executou o Sacerdote 
Urias as ordens, que o Rei Achaz lhe tinha 
dado. 

17 Tirou tambem o Rei Achaz as bases 
entalhadas, e a bacia, que estava em sima: 
e tirou o mar de sima dos bois de bronze, 
que o sostinhao, e pol-lo sobre o pavimento 
do Templo, que era de pedra. 

18 Tirou outrosi a tribuna do Sabbado, 
que se tinha mandado fazer no Templo; e 
em lugar do passadi^'o exterior, por onde o 
Rei hia para o Templo, fez hum por dentro; 
por causa do Rei dos Assyrios. 

19 0 mais das aepoes d’Achaz, nao esta 
escrito no Livro dos Annaes dos Reis de 
Juda ? 

20 E adormeceo Achaz com seus pais, 
e foi sepultado com elles na cidade de 
David : e em seu lugar reinou seu filho 
Ezechias. 

CAPITULO XVII. 
Cerco de Samaria por Salmanasar. He toma- 

da a cidade, e os Israelitas transportados 
a Assyria. Colonias mandadas para Sa~ 
maria, em lugar dos Israelitas. 

lVf O anno duodecimo d’Achaz, Rei de 
' Juda, reinou em Samaria sobre Israel 

Osee, filho d’Ela; e o seu reinado foi de 
nove annos. 

2 E obrou o mal diante do Senhor; mas 
nao como os Reis d’lsrael, que o tinhao 
precedido. 

3 Contra elle marchou Salmanasar, Rei 
dos Assyrios; e Osee ficou sendo servo 
d’elle, e lhe pagava tributes. 
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4 Mas tendo o Rei dos Assyrios desco- 
berto, que Os6e andava com pensamentos 
de se rebellar, e que para se livrar do tri¬ 
bute, que lhe pagava todos os annos, tinha 
mandado erabaixadores a Sua, Rei doi 
Egypto, eercou-o ; e depois de o colher as 
maos, o mandou amarrado metter n’uma 
prisao. 

5 Fez Salmanasar varias correrias por 
todo o paiz; e chegado que foi a Samaria, 
a teve cercada tres annos. 

6 Mas no anno nono d’Osee tomou o 
Rei dos Assyrios Samaria, e transportou os 
Israelitas para a Assyria ; e os poz em Ila- 
la, e Habor, cidades dos Medos, perto do 
lio Gozan. 

7 E isto foi porque os filhos d’Israel ti¬ 
nhao peccado contra o Senhor, seu Deos, 
que os tinha tirado da terra do Egypto, e do 
poder de Farad, Rei do Egypto, e tinhao 
adorado a deoses estranhos. 

8 E vivdrao segundo os costumes das 
gentes, que o Senhor tinha exterminado na 
entrada dos filhos d’Israel, e segundo os 
costumes dos Reis d’Israel, que tinhao 
imitado as gentes. 

9 Offenderao os filhos d’Israel o Senhor, 
seu Deos : e edificarao altos em todas as 
suas cidades, des da torre dos guardas ate 
a cidade forte. 

10 Levantarao tambem estatuas, e poze- 
rao bosques em todos os mais altos outeiros, 
e debaixo de todas as arvores copadas : 

11 Alii queimavao incenso sobre os al- 
tares, a maneira das gentes, que o Senhor 
tinha exterminado na entrada d’elles: e 
commetterao acpoes criminosissimas, com 
que irritavao o Senhor. 

12 Adorarao aquellas mesmas abomina¬ 
tes, que o Senhor expressamente lhes tinha 
prohibido, que nao fizessem. 

13 O Senhor muitas vezes fez os seus 
protestos em Israel, e em Juda por todos 
os seus Profetas, e Videntes, dizendo: 
Deixai os vossos caminhos corrompidos, e 
voltai para mim; guardai os meus preceitos, 
e as minhas ceremonias, conforme todas as 
Leis, que eu prescrevi a vossos pais; e se¬ 
gundo eu vo-lo tenho declarado pelos Pro¬ 
fetas, meus servos, que vos enviei. 

14 Elies o nao quizerao ouvir; mas a sua 
cabepa se fez dura, e inflexivel, como as de 
seus pais, que nao quizerao obedecer ao Se¬ 
nhor, seu Deos. 

15 E rejeitarao as suas Leis, e o pacto, 
que elle fizera com seus pais, como tambem 
todas as representacoes, que elle lhes man- 
dara fazer : e correrao apos as vaidades, 
e obrarao vamente, e seguirao as Nacoes, de 
que estavao rodeados; nao obstante ter-lhes 
o Senhor defendido expressamente, que nao 
fizessem o que ellas faziao. 

16 Abandonarao todas as ordena^oes 
do Senhor, seu Deos ; fizerao para si dous 
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bezerros fundidos ; plantarao grandes Bos¬ 
ques ; adorarao todos os astros do Ceo ; e 
servirao a Baal: 

17 E consagrarao seus filhos, e suas 
filhas pelo fogo ; derao-se a adivinhapoes, 
e agouros ; e se entregarao a muito mas 
acpoes, que commetterao diante do Senhor, 
de sorte que o irritarao. 

18 Indignado pois grandemente o Senhor 
contra Israel, os rejeitou de diante da sua 
face, e nao ficou senao somente aTribu de 
Juda. 

19 Mas nem essa mesma Tribu de Juda 
guardou os mandamentos do Senhor, seu 
Deos : antes pelo contrario andou nos erros, 
e descaminhos d’Israel : 

20 De sorte que o Senhor abandonou a 
toda a linhagem d’Israel; e os afHigio, e os 
deo em presa aos que os tinhao vindo es- 
bulhar, ate que de todo os lanpou da sua 
presenca. 

21 Comepou isto des do tempo que Israel 
fez cisma, e se separou da casa de David, 
e constituirao por seu Rei a Jeroboao, 
filho de Nabat; porque Jeroboao separou 
a Israel do Senhor, e os fez cahir n'um 
grande peccado. 

22 E andarao os filhos d’Israel em todos 
os peccados, que Jeroboao havia feito; e 
nao se apartarao d’elles, 

23 Ate que em fim repellio o Senhor a 
Israel de diante da sua face, como o tinha 
predito por todos os Profetas, seus servos : 
e foi Israel transferido do seu paiz para a 
Assyria, ate hoje. 

24 E o Rei dos Assyrios fez vir gente 
de Babylonia, de Cutha, d’Avah, d’Emath, 
e de Seffarvaim, e os poz nas cidades de 
Samaria, em lugar dos filhos d’Israel: e 
elles possuirao a Samaria, e habitarao nas 
suas cidades. 

25 E quando comeparao a habitar n’ellas, 
nao temiao o Senhor: e o Senhor mandou 
contra elles leoes, que os matavao. 

26 E avisarao d’isto ao Rei dos Assyrios, 
dizendo; Os povos que tu transferiste para 
Samaria, e mandaste que . habitassem nas 
suas cidades, ignorao o modo como o Deos 
d’este paiz quer ser adorado: e este Deos 
mandou contra elles leoes, que os matao; 
porque nao sabem de que modo o Deos 
d’esta terra quer ser adorado. 

27 Entao lhes deo o Rei dos Assyrios 
esta ordem, e lhes disse : Mandai para Sa¬ 
maria hum dos Sacerdotes, que vos de la 
trouxestes cativos; que va, e que fique com 
estes povos, para lhes ensinar o culto, que 
se deve dar ao Deos do paiz. 

28 Tendo pois vindo hum dos Sacerdo¬ 
tes, que tinhao sido levados cativos de 
Samaria, ficou vivendo em Bethel, e lhes 
ensinava o modo coino deviao honrar o 
Senhor. 

29 E cada hum cl’estes povos forjou para 
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si seu Deos'; e os pozerao nos Templos 
dos altos, que os Samaritanos tinhao edifi- 
cado : cada Nacao poz o seu na cidade, 
onde habitava. 

30 Porque os Babylonios fizerao o seu 
Sochothbenoth : os Chutheos o seu Nergel: 
os d’Emath o seu Asima : 

31 E os Heveos fizerao o seu Nebahaz, 
e o seu Tharthac. Os de Seffarvaim porera 
faziao passar seus filhos pelo fogo, e os quei- 
mavao em honra d’Adramelech, e d’Aname- 
lech, deoses de Seffarvaim. 

32 Entretanto nao deixavao estes povos 
d’adorar o Senhor. Elies escolhiao os infi- 
mos do povo para os fazer Sacerdotes dos 
seus altos, e estes offereciao os seus sacrificios 
n’estes templos. 

33 E ainda que adorassem o Senhor, 
serviao ao mesmo tempo aos seus deoses a 
moda das Na^oes, do meio das quaes tinhao 
sido transferidos para Samaria. 

34 Ainda hoje seguem estes povos o seu 
antigo costume : nao temem o Senhor, nao 
guardao as suas ceremonias, nem as suas 
ordenapoes, nem as suas leis, nem os pre- 
ceitos, que o Senhor deo aos filhos de Ja¬ 
cob, a quem por sobrenome chamou Israel: 

35 Com os quaes tinha tratado allianfa, 
dando-lhes este mandamento expresso: 
Guardai-vos de reverenciar os deoses estran- 
geiros, de os adorar, de os servir, e de lhes 
sacrificar; 

36 Mas rendei todos estes officios ao Se¬ 
nhor, vosso Deos, que vos tirou da terra do 
Egypto, por grande poder, e a brajo esten- 
dido: a elle temei, a elle adorai, e a elle 
offerecei os vossos sacrificios. 

37 Guard ai tambem as suas ceremonias, 
as suas ordena^oes, as suas leis, e os pre- 
ceitos, que elle vos deo por escrito; obser- 
vai-as todos os dias da vossa vida, e nao 
tenhais rnedo algum dos deoses estrangeiros. 

38 Nao vos esque^ais nunca da allian<;a, 
que elle fez comvosco; e nao honreis deoses 
estrangeiros : 

39 Mas temei o Senhor vosso Deos; e 
elle vos livrara do poder de todos os vossos 
inimigos. 

40 Entretanto elles nao o ouvirao; mas 
seguirao os seus antigos costumes. 

41 Assim estes povos temerao o Senhor; 
mas ao mesmo tempo servirao os seus ido- 
los : porque seus filhos, e seus netos ainda 
hoje fazem o que fizerao seus pais. 

CAPITULO XVIII. 
Ezechias restitue o culto do Senhor a sun 

pureza. Sennacherib se chega a Jerusa¬ 
lem. Discursos impios, e ameagadores de 
Rdbsaces, Official de Sennacherib. 

O anno terceiro d’Osee, filho d’Ela, Rei 
d’Israel, comefou a reinar Ezechias, 

filho d’Achaz, Rei de Juda. 
2 Tinha elle vinte e sinco annos, quando 

subio ao throno ; e reinou vinte e nove an¬ 
nos em Jerusalem: sua mai chamava-se 
Abi, e era filha de Zacharias. 

3 E elle fez o que era bom, e grato ao 
Senhor, segundo tudo o que tinha feito 
David, seu pai. 

4 Destruio os altos, quebrou as estatuas, 
deitou abaixo os bosques, e fez em pedapos 
a serpente de metal, que Moyses tinha fa- 
bricado : porque os filhos d’lsrael lhe ha- 
viao queimado incenso ate. entao; e elle a 
chamou Nohestan. 

5 Poz a sua esperan^a no Senhor, Deos 
d’lsrael : por tanto depois d’elle nao houve 
d’entre todos os Reis de Juda quem'lhe 
fosse semelhante, bem como o nao tinha 
havido antes d’elle: 

6 Elle se conservou pegado ao Senhor, e 
nao se apartou dos seus caminhos; antes 
observou os mandamentos, que o Senhor 
tinha dado a Moyses. 

7 Por isso o Senhor era com este Prin¬ 
cipe, e elle se conduzio com sabedoria em 
todas as suas empresas. Sacudio tambem o 
jugo do Rei dos Assyrios, e nao quiz rnais 
estar-lhe sujeito. 

8 Deixou bem assinados do seu ferro os 
Filistheos, perseguindo-os ate Gaza, e as- 
solou as suas terras, des da torre dos guardas, 
ate a cidade forte. 

9 No anno quarto do Rei Ezechias, que 
era o setimo anno d’Osee, filho d’Ela, Rei 
d’lsrael, veio Salmanasar, Rei dos Assyrios, 
a Samaria, e sitiou-a, 

10 E tomou-a. Porque foi tomada Sa¬ 
maria a cabo de tres annos, no sexto anno 
d’Ezechias, que he o anno nono d’Osee, 
Rei d’lsrael: 

11 E o Rei dos Assyrios transportou os 
Israelitas para a Assyria, e os fez habitar em 
Hala, e em Ilabor, cidades dos Mcdos, 
perto do rio Gozan: 

12 Porque elles nao ouvirao a voz do 
Senhor, seu Deos, mas violarao a sua alli- 
anf a; e nao ouvirao, nem praticarao as or- 
denafoes, que Moyses, servo do Senhor, 
lhes liavia prescrito. 

13 No anno decimo quarto do Rei Eze¬ 
chias, veio Sennacherib, Rei dos Assyrios, 
atacar todas as cidades fortes de Juda; e as 
lomou. 

14 Entao mandou Ezechias, Rei de Juda, 
einbaixadores ao Rei dos Assyrios a Lachis, 
e lhe disse : Eu tenho cahido em falta; mas 
retira-te tu de sima das minhas terras, e eu 
sofrerei tudo o que me impozeres. O Rei 
pois dos Assyrios ordenou a Ezechias, Rei 
de Juda, que lhe desse trezentos talentos de 
prata, e trinta talentos d’ouro. 

15 E Ezechias lhe deo toda a prata, quo 
se achou na casa do Senhor, e nos thesouros 
do llei. 

16 Nesta occasiao despregou Ezechias 
das duas meias portas do Ternplo do Se- 
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nhor as cbapas d’ouro, de que elle mesmo 
as tinha forrado, e deo-as ao Rei dos Assy- 
rios. 

17 Entretanto o Rei dos Assyrios enviou 
a Tharthan, e a Rabsaris, e a Rabsaces, de 
Lachis contra Jerusalem, ao Rei Ezechias 
com hum grande numero de gente de guer- 
ra, que, tendo chegado a Jerusalem, fizerao 
alto ao pe do aqueducto do tanque superior, 
que esta no caminho do campo do lavan- 
deiro. 

18 E disserao que queriao fallar ao Rei: 
forao ter com elles Eliacim, filho de IJelcias, 
Mordomo Mor da casa do Rei, Sobna, Se- 
cretario d’Estado, e Joahe, filho d’Asaph, 
Choronista Mor. 

19 E Rabsaces lhes disse: Ide dizer a 
Ezechias: Eis-aqui o que diz o grande Rei, 
o Rei dos Assyrios: Que confianca he esta, 
que tu tens? 

20 Acaso tomaste tu a resolu^ao de te 
preparares para a batalha? Mas em que con- 
fias tu para ousares resistir-me ? 

21 Sera no bordao do Rei do Egypto? 
Esse nao he mais do que huma cana ra- 
chada, que se alguem se firmar sobre ella, 
se quebrara, e lhe entrara pela mao, e a 
traspassara. Eis-aqui o que he Farao, Rei 
do Egypto, para todos os que poem n’elle a 
sua confianya. 

22 Se vos me disserdes: Nos pomos a 
nossa confianfa no Senhor, nosso Deos: 
nao he este aquelle Deos, cujos altares, e 
altos destruio Ezechias, tendo intimado esta 
ordem a Juda, e a Jerusalem : Vos nao 
adorareis senao em Jerusalem, e so diante 
deste Altar? 

23 Passai pois agora para o Rei dos 
Assyrios, meu amo: eu vos darei dous mil 
cavallos : vede se podeis achar sequer tantos 
homens, quantos sao necessarios para mon¬ 
tar n’elles. 

24 E como podereis vos ter-vos diante 
de hum so capitao dos ultimos servos de 
meu amo?' Sera, que tendes a vossa espe- 
ranpa no Egypto, por causa das suas carro- 
fas, e cavallaria ? 

25 Mas podeis vos negar, que por von- 
tade de Deos he que eu vim a este paiz para 
o destruir? O Senhor me disse : Entra 
n’esta terra, e devasta tudo. 

26 Sobre isto lhe disserao Eliacim, filho 
de Helcias, e Sobna, e Joahe: Nos te sup- 
plicamos que falles a teus servos em Syriaco; 
porque entendemos bem esta lingua : e nao 
nos fades mais em lingua Judaica, diante do 
povo, que nos ouve de sima do muro. 

27 Rabsaces lhes respondeo: Acaso para 
fallar a vosso amo, e a vos he que meu amo 
me mandou aqui? E nao foi antes para fallar 
a estes homens, que estao sobre o muro, os 
quaes serao reduzidos a comer o seu excre- 
mento comvosco, e a beber o seu mijo ? 

28 Rabsaces pois posto em p6 gritou em 
328 

alta voz, dizendo em lingua Judaica : Ouvi 
as palavras do grande Rei, do Rei dos 
Assyrios. 

29 Eis-aqui o que diz o Rei: Nao vos 
seduza Ezechias : porque elle nao vos po- 
dera livrar da minha mao. 

30 Nao vos deixeis ir atras d’esta confi- 
anpa, que elle vos quer dar no Senhor, di¬ 
zendo : O Senhor nos livrara d’este perigo, 
e esta cidade nao sera entregue nas maos do 
Rei dos Assyrios. 

31 Vede la nao oufais a Ezechias. Por¬ 
que eis-aqui o que diz o Rei dos Assyrios: 
Tomai hum conselho util, e tratai comigo : 
vinde render-vos a mim ; e cada hum de 
vos comera da sua vinha, e da sua figueira; 
e vos bebereis as aguas das vossas cisternas : 

32 Ate que eu venha transferir-vos para 
huma terra, que he semelhante a vossa; 
para huma terra fertil, e abundante de pao, e 
vinho ; para huma terra de vinhas, e d’oli- 
vaes; para huma terra d’azeite, e de mel; e 
vos vivereis, e nao morrereis. Nao oujais 
a Ezechias, que vos engana, dizendo: O 
Senhor nos livrara. 

33 Acaso os Deoses das gentes livrarao 
as suas terras da mao do Rei dos Assyrios ? 

34 Que he feito do Deos d’Emath, e do 
Deos d’Arffad ? Que he feito do Deos de 
Seffarvaim, d’Ana, e d’Ava? Livrarao elles 
da minha mao a Samaria? 

35 Que Deos se achara entre todos os 
das gentes, que livrasse da minha mao o 
seu proprio paiz, para crer que o Senhor 
podera livrar da minha mao a cidade de 
Jerusalem1 

36 Entretanto o povo esteve em silencio, 
e nao lhe respondeo huma so palavra: por¬ 
que elles tinhao recebido ordem do Rei, 
que lhe nao respondessem. 

37 Depois d’isto vierao Eliacim, filho de 
Helcias, Mordomo Mor, Sobna, Secretario 
d’Estado, e Joahe, filho d’Asaph, Choronisia 
Mor, ter com Ezechias, rasgados os vestidos, 
e lhe referirao as palavras de Rabsaces. 

CAPITULO XIX. 
Ezechias manda consultar a Isaias. Este 

Profeta o conscla. Sennacherib marcha 
contra a Ethiopia, e blasfema novumente 
contra o Senhor. Ezechias faz oraqao ao 
Senhor. Isaias prediz a desfeita de Sen¬ 
nacherib. 0 Anjo do Senhor extermina 
o exercito d'este Principe. 

QUE tendo ouvido o Rei Ezechias, 
rasgou os seus vestidos, e coberto de 

sacco, entrou na casa do Senhor. 
2 E mandou a Eliacim, Mordomo Mor 

da sua casa, e a Sobna, Secretario d’Estado, 
e aos mais velhos dos Sacerdotes, cobertos 
de saccos, que fossem ao Profeta Isaias, 
filho de Amos; 

3 E elles lhe disserao: Eis-aqui o que 
diz Ezechias : Este dia he hum dia de tribu- 
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lafao, d’increpapao, e de blasfemia: os 
filhos chegarao ao ponto de forcejar por 
sahirem do ventre de sua raai; porem esta 
nao tem formas para parir. 

4 O Senhor, teu Deos, tera ouvido as 
palavras de Rabsaces, que foi enviado pelo 
iiei dos Assyrios, seu amo, para blasfemar o 
Deos vivo, e para o insultar com palavras, 
que o Senhor, teu Deos, ouvio : faze pois 
orajao ao Senhor por este resto, que ainda 
se acha. 

5 Forao pois os servos do Rei Ezechias 
ter com Isaias. 

6 E Isaias lhes respondeo : Direis a vosso 
amo o seguinte : Eis-aqui o que diz o Se¬ 
nhor: Nao temas essas palavras, que ou- 
viste, nas quaes os servos do Rei dos As¬ 
syrios me blasfemarao. 

7 Eu estou para lhe enviar hum espirito, 
e elle ouvira huma nova, depois da qual 
voltara para a sua terra, e eu o farei pere- 
cer a espada. 

8 Voltou pois Rabsaces para o Rei dos 
Assyrios, e achou-o sitiando a Lobna: por¬ 
que tinha sabido que se havia retirado de 
Lachis. 

9 E como a Sennacherib vierao novas 
que Tharaca, Rei da Ethiopia, tinha sahido 
em campanha para vir atacal-lo ; resolveo 
marchar contra este Rei, e enviou outra vez 
seus embaixadores a Ezechias, com esta 
ordem : 

10 Direis a Ezechias, Rei de Juda: V6 
nao te deixes seduzir do teu Deos, no qual 
tu poes a tua confianca; nem digas : Jeru¬ 
salem nao sera entregue nas maos do Rei 
dos Assyrios: 

11 Porque tu mesrno tens ouvido o que 
os Reis dos Assyrios fizerao a todas as Na- 
foes, e como as arruinarao : Seras tu logo 
so o que te poderas salvar ? 

12 Acaso os deoses das gentes livrarao os 
povos, que meus pais devastarao? Livra¬ 
rao a Gozan, ou a Haran, ou a Reseph, ou 
aos filhos d’Eden, que estavao em The- 
lassar ? 

13 Que he feito do Rei d’Emath, do 
Rei d’Arffad, do Rei da cidade de Seffar- 
vaim, e d’Ana, e d’Ava? 

14 Ezechias pois, tendo recebido a carta 
da mao dos embaixadores, leo-a; foi para o 
Templo do Senhor, estendeo-a diante do 
Senhor, 

15 E fez a sua orafao diante d’elle n’estes 
termos: Senhor, Deos d’Israel, que estas 
assentado sobre os cherubins, tu so es o 
Deos de todos os Reis do mundo : tu fizeste 
o Ceo, e a terra. 

16 Inclina a tua orelha, e ouve: abre, 
Senhor, os teus olhos, e ve: ouve todas as 
palavras de Sennacherib, que enviou os seus 
embaixadores para blasfemarem diante de 
nos o Deos vivente. 

17 He verdade, Senhor, que os Reis dos 

Assyrios destruirao as Napoes, e assolarao 
todas as suas terras; 

18 E lanparao os seus deoses no fogo, e 
derao cabo d’elles; porque nao erao deoses, 
mas huns simulacros de pao, e de pedra, 
feitos por maos de homens. 

19 Salva-nos pois agora, Senhor, nosso 
Deos, das maos d’este Rei, para que todos 
os reinos da terra saibao, que so tu es o 
Senhor Deos. 

20 Entao mandou dizer Isaias, filho d’A- 
mos, a Ezechias : Eis-aqui o que diz o 
Senhor, Deos d’Israel: Eu ouvi a ora^ao, 
que tu me fizeste, tocante a Sennacherib, 
Rei dos Assyrios. 

21 Eis-aqui o que o Senhor disse d’elle: 
A virgem, filha de Siao, te desprezou, e te 
escarneceo : a filha de Jerusalem sacudio a 
sua cabe9a por detras de ti: 

22 Quem cuidas tu que insultaste ? De 
quern cuidas que blasfemaste ? Contra quem 
levantaste tu a tua voz, e ergueste ao alto os 
teus olhos ? Contra o Santo d’Israel. 

23 Tu blasfemaste o Senhor por meio 
dos teus servos, e disseste : Eu subi ao alto 
dos montes do Libano com a multidao das 
minhas carro^as; eu deitei abaixo os seus 
altos cedros, e as suas mais fermosas, e no- 
taveis faias; eu penetrei ate a extremidade 
do seu basto arvoredo, e cortei o Bosque do 
seu Carmelo: 

24 Eu bebi as aguas estrangeiras, e se- 
quei com as plantas de meus pes todas as 
aguas, que estavao fechadas. 

25 Pois que, nao ouviste dizer o que eu 
fiz desde o principio ? Antes dos primeiros 
seculos formei eu este projecto, e agora o 
executei: e as cidades fortes defendidas por 
hum grande numero de combatentes serao 
arruinadas, como huns outeiros desertos. 

26 As maos dos que estavao dentro, per- 
derao a for^a; elles ficarao tornados de 
medo, e cobertos de confusao: tomarao-se 
como o feno dos campos, e como a herva 
verde dos telhados, que se seccou, antes que 
chegasse a amadurecer. 

27 Eu previ a tua habita^ao, e a tua 
entrada, e a tua sahida, e o caminho, por 
onde tu vieste, e o teu furor contra mim. 

28 Tu me atacaste com huma louca inso- 
lencia, e a tua soberba subio ate hs minhas 
orelhas ; Eu te porei pois hum circulo em o 
nariz, e huma morda^a na boca; e eu te 
farei voltar pelo mesmo caminho, por onde 
vieste.. 

29 Quanto a ti porem, 6 Ezechias, eis- 
aqui o sinal que eu te darei: come n’este 
anno o que achares ; no segundo anno, o 
que nascer por si mesmo ; mas no terceiro 
anno, semeai, e segai; plantai vinhas, e co- 
mei do que ellas derem. 

30 E tudo o que ficar da casa de Juda, 
lan^ara raizes para baixo, e produzira o seu 
fruto para sima. 
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31 Porque de Jerusalem sahirao as re- 
liquias, e do monte de Siao o que sera 
salvo : o zelo do Senlior dos exercitos fara 
isto. 

32 Por tanto eis-aqui o que do Rei dos 
Assyrios diz o Senhor: Elle nao entrara 
n’esta Cidade; elle nao despedira setas 
contra os seus muros ; ella nao sera forcada 
pelos escudos dos seus, nem cercada de 
trincheiras. 

33 Elle voltara pelo mesmo caminho, 
por onde veio : e nao entrara nesta Cidade, 
diz o Senhor. 

34 Eu protegerei esta Cidade, e eu a sal- 
varei por amor de mim, e por amor de meu 
servo David. 

35 Aquella mesma noite pois veio o Anjo 
do Senhor ao campo dos Assyrios, e matou 
cento e oitenta e sinco mil homens : e Sen¬ 
nacherib, tendo-se levantado ao amanhecer, 
vio todos estes corpos mortos; e sein mais 
se deter foi-se, 

36 E retirou-se ao seu paiz, e ficou em 
Ninive. 

37 E quando elle adorava a Nesroch, seu 
deos, no seu templo, Adramelech, e Sarasar, 
seus filhos, o matarao as estocadas, e fugi- 
rao para a Armenia; e em lugar d’elle 
reinou seu filho Asarhaddon. 

CAPITULO XX. 
Doenga cl' Ezechias. Retrogradagao do Sol. 

Embaixada do Rei de Babylonia. Eze¬ 
chias lie reprehendido por ter mostrado os 
seus thesouros a estes estrangeiros. Morte 
d' Ezechias. Succede-lhe Manasses. 

JVTESTE tempo adoeceo Ezechias de mor- 
te : e o Profeta Isaias, filho d’Amos, 

veio ter com elle, e lhe disse : Eis-aqui o 
que diz o Senhor Deos : Da ordem as cou- 
sas da tua casa; porque tu nao viveras, mas 
morreras. 

2 Entao Ezechias, virando o rosto para a 
parede, fez esta oracao ao Senhor: 

3 Pejo-te, Senhor, lembra-te, te sup- 
plico, de que modo eu andei diante de ti 
em verdade, e com hum cora^ao perfeilo, 
e que fiz o que era do ten agrado. De- 
pois derramou Ezechias grande copia de 
lagrimas. 

4 E antes que Isaias tivesse passado 
ametade do atrio, o Senhor lhe fallou, e lhe 
disse: 

5 Volta, e dize a Ezechias, Conductor do 
meu povo: Eis-aqui o que diz o Senhor, 
Deos de David, teu pai : Eu ouvi a tua 
oracao, e vi as tuas lagrimas; e olha que eu 
te dei saude : d’aqui a tres dias iras ao 
Templo do Senhor. 

6 E eu ajuntarei ainda quinze annos aos 
dias da tua vida: alem d’isto eu te livrarei 
a ti, e a esta Cidade da mao do Rei dos 
Assyrios ; e a protegerei por amor de mim, 
e por amor de David, meu servo. 
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7 Entao disse Isaias: Trazei-me ca huma 
massa de figos. Elies lha trouxerao, e a 
pozerao sobre a ulcera do Rei, e este ficou 
logo curado. 

8 Mas Ezechias tinha antes dito a Isaias : 
Que sinal terei eu de que o Senhor me sa- 
rara, e que dentro de tres dias irei ao Tem¬ 
plo do Senhor ? 

9 Isaias lhe respondeo : Eis-aqui o sinal, 
que o Senhor te dara, para te assegurar 
que elle ha de cumprir a palavra, que disse 
a teu favor: Queres que a sombra se ad i ante 
dez linhas, ou que ella retroceda dez graos ? 

10 E Ezechias lhe disse : He facil, que a 
sombra se adiante dez linhas : nao he isto o 
que eu quero que se faja, senao que volte 
atras dez graos. 

11 Entao invocou o Profeta Isaias o Se¬ 
nhor; e fez que a sombra voltasse as linhas, 
que tinha ja passado no relogio d’Achaz, 
des graos atras. 

12 Naquelle tempo Berodach Baladan, 
filho de Baladan, Rei dos Babylonios, en- 
viou huma carta com seus presentes a Eze¬ 
chias : porque tinha sabido que elle havni 
estado doente. 

13 E Ezechias se alegrou com a sua 
vinda, e lhes mostrou a casa dos aromas, e 
o ouro, e a prata, e varios balsainos, e os 
ungentos, e a estancia de seus vasos, e tudo 
o que podia ter em seus thesouros. Nao 
houve nada em todo o seu Palacio, nem 
cousa que fosse sua, que Ezechias lhes nao 
fizesse ver. 

14 Depois veio o Profeta Isaias buscar o 
Rei Ezechias, e lhe disse : Que te disserao 
estes homens ? E d’onde vierao elles para 
te fallar ? Ezechias lhe respondeo : Vierao 
ver-me de hum paiz mui remoto ; vierao de 
Babylonia. 

15 E Isaias continuou : Que virao elles 
em tua casa ? Respondeo Ezechias : Virao 
tudo quanto ha no meu palacio : nao ha 
nada em todos os meus thesouros, que eu 
lhes nao mostrasse. 

16 Entao disse Isaias a Ezechias: Ouve 
a palavra do Senhor: 

17 Vira tempo, em que tudo o que ha em 
tua casa, e tudo o que teus pais ajuntarao 
ate este dia, sera transportado a Babylonia, 
sem ficar nada, diz o Senhor. 

18 Teus mesmos filhos, que sahirao de ti, 
e que tu teras gerado, serao entao tornados 
para serem eunuchos no palacio do Rei 
de Babylonia. 

19 Ezechias respondeo a Isaias : Nao ha 
nada que nao seja justo, em tudo o que tu 
me annuncias da parte do Senhor: haja 
paz, e verdade em meus dias. 

20 O resto das accoes d’Ezechias, o seu 
grande valor, e de que modo mandou fazer 
huma piscina, e hum aqueducto para dar 
aguas a cidade, nao esta tudo isto escrito. no 
Livro dos Annaes dos Reis de J uda ? 
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21 Adormeceo pois Ezechias com seus1 e eu a pagarei a Jerusalem, como se apaga b 
pais; e em seu lugar reinou seu filho 
nasses. 

Ma- 

CAPITULO XXI. 
I/npiedade de Munasses. Ameagas do Se- 

nhor contra Jerusalem. Amon succede a 
Manasses, e Josias a Amon. 

1\/| ANASSES tinlia doze annos,s quando 
comejou a reinar; e reinou sincoenta e 

sinco annos em Jerusalem: sua mai chama- 
va-se Haphsiba. 

2 E elle obrou o mal diante do Senhor, 
adorando os idolos das gentes, que o Se¬ 
nhor tinha expulsado na entrada dos filhos 
dMsrael. 

3 E reedificou os altos, que seu pai Eze¬ 
chias tinha destruido : e levantou altares 
a Baal; e mandou plantar bosques, como 
tinha feito Achab, Rei d’Israel; e adorou 
todos os astros do Ceo, e lhes offereceo sa- 
crificios. 

4 E construio altares na casa do Senhor, 
da qual o Senhor tinha dito : Eu estabele- 
cerei o meu Nome em Jerusalem. 

5 E dedicou altares a todos os astros 
do Ceo nos dous atrios do Templo do 
Senhor. 

6 E fez passar seu filho pelo fogo : e 
amou adivinhacoes, e observou agouros ; e 
instituio Pythoes, e multiplicou os aruspices; 
de sorte que commetteo o mal aos olhos do 
Senhor, e o irritou. 

7 Poz tambem o idolo do bosque, que 
tinha plantado, no Templo do Senhor, do 
qual o Senhor tinha dito a David, e a Salo- 
mao, seu filho : Neste Templo, e em Jeru¬ 
salem, que eu escolhi d’entre todas as Tribus 
d’lsrael, hei de estabelecer o meu Nome 
para sempre. 

8 E eu mais nao permittirei que Israel 
ponha o pe fora da terra, que dei a seus pais; 
com tan to que elles guard em tudo o que eu 
lhes mandei, e toda a Lei, que meu servo 
Moyses lhes deo. 

9 E entretanto elles nao ouvirao; mas se 
deixarao seduzir de Manasses, para fazerem 
ainda peior, do que tinhao feito as gentes, 
que o Senhor desfez na entrada dos filhos 
d’Israel. 

10 Fallou pois o Senhor pelos Profetas, 
seus servos, dizendo : 

11 Porque Manasses, Rei de Juda, com¬ 
metteo estas abominates, ainda mais detes- 
taveis, do que tudo quanto os Amorrheos 
tinhao feito antes d’elle; e fez peccar tam¬ 
bem a Juda com as suas infamias; 

12 Eis-aqui o que diz o Senhor, Deos 
d’lsrael: Eis-ahi estou eu para lancar laes 
pragas sobre Jerusalem, e sobre Juda, que 
todo o que as ouvir, ficar-lhe-hao retinindo 
ambas as orelhas. 

13 Eu estenderei sobre Jerusalem o cor- 
dao de Samaria, e o peso da casa d’Achab : 

que esta escrito n’uma taboa : eu passarei, 
e repassarei muitas vezes o ponteiro por si- 
ma, para que nao fique nada d’ella. 

14 E eu abandonarei os restos da minlia 
heranf a, e os entregarei nas maos de seus 
inimigos; e todos os que a aborrecem, os 
levarao, e roubarao : 

15 Porque elles commetterao o mal di¬ 
ante de mim, e continuarao em me irritar, 
des do dia que seus pais sahirao do Egypto, 
ate hoje. 

16 Outrosi derramou Manasses arroios 
de sangue innocente, ate encher d’elle toda a 
Cidade de Jerusalem : a fora os seus pecca- 
dos, com que elle fez peccar a Juda, fazendo 
assim o mal diante do Senhor. 

17 O resto das acyoes de Manasses, e 
tudo o que elle fez, e o peccado que com¬ 
metteo, nao esta tudo isto escrito no Livro 
dos Annaes dos Reis de Juda ? 

18 Adormeceo Manasses em fim com 
seus pais, e foi sepultado no jardim de sua 
casa, no jardim d’Oza : e em seu lugar 
reinou seu filho Amon. 

19 Tinha Amon vinte e dous annos, 
quando comeyou a reinar; e reinou dous 
annos em Jerusalem: sua mai chamava- 
se Messalemeth, e era filha de Haras, de 
Jeteba. 

20 E elle fez o mal diante do Senhor, 
como havia feito Manasses, seu pai. 

21 E andou por todos os caminhos, por 
onde tinha andado seu pai; e servio as 
abominaf6es, a que tinha servido seu pai, e 
as adorou : 

22 E abandonou o Senhor, Deos de seus 
pais, e nao andou no caminho do Senhor. 

23 E seus servos lhe armarao huma trab 
pao, e o matarao em sua casa. 

24 Mas o povo do paiz matou todos 
aquelles, que tinhao conspirado contra o 
Rei Amon: e constituirao Rei a Josias, seu 
filho, em seu lugar. 

25 O resto das acpoes d’Amon, nao esta 
escrito no Livro dos Annaes dos Reis de 
Juda? 

26 E o enterrarao no seu jazigo, no jar¬ 
dim d’Oza 
Josias. 

e em seu lugar reinou seu filho 

CAPITULO XXII. 
Piedade de Josias. Acha-se no Templo o 

Livro da Lei. Josias, atemorizado com a 
sua leitura, consulta a Profetiza Holda. 

TOSIAS tinha oito annos, quando come- 
^ pou a reinar; e reinou trinta e hum annos 
em Jerusalem: sua mai chamava-se Idida, 
e era filha de Hadaia, de Besecath. 

2 E elle fez o que era do agrado do 
Senhor, e andou em todos os caminhos de 
David, seu pai: nao declinou nem para a 
direita, nem para a esquerda. 

3 No anno decimo oitavo do Rei Josias, 
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enviou elle a Saffan, filho d’Aslia, filho de 
Messulao, Secretario do Templo do Senhor, 
dando-lhe esta ordem : 

4 Vai ter com o Summo Sacerdote Hel- 
cias, e dize-lhe que fapa ajuntar todo o 
dinheiro, que se tem mettido no Templo do 
Senhor, e que os porteiros do Templo tem 
recebido do povo : 

5 E que os mestres da casa do Senhor o 
dem aos empreiteiros, para que estes o dis- 
tribuao pelos que trabalhao nos reparos do 
Templo do Senhor ; 

6 Isto he, pelos carpinteiros, pelos pe- 
dreiros, e pelos que concertao os muros 
abertos: e para que tambem se comprem 
madeiras, e se tirem pedras dos caboucos, 
com que se restabelepa o Templo do Se¬ 
nhor. 

7 Nao os obriguem tod avia a dar conta 
do dinheiro, que recebem; mas elles o 
tenhao em seu poder, e esteja-se pela sua 
boa fe. 

8 Entao disse o Pontifice Helcias a 
Saffan, Secretario do Templo : Eu achei o 
Livro da Lei na casa do Senhor: e elle deo 
este Livro a Saffan, que o leo. 

9 Depois veio o Secretario Saffan ao 
Rei, para lhe dar conta do que elle lhe tinlia 
mandado, e disse-lhe : Os teus servos ajun- 
tarao o dinheiro, que se achou na casa do 
Senhor; e o derao aos Intendentes das 
obras do Templo do Senhor para o distri- 
buiiem pelos officiaes. 

10 Disse mais o Secretario Saffan ao 
Rei : O Pontifice Helcias me deo hum 
Livro. E elle Saffan o leo diante do Rei. 

11 E o Rei depois que ouvio as palavras 
do Livro da Lei do Senhor, rasgou os seus 
vestidos. 

12 E disse ao Pontifice Helcias, a Ahi- 
cao, filho de Saffan, a Achobor, filho de 
Micha, a Saffan, Secretario, e a Asaias, 
official do Rei: 

13 Ide, e consultai o Senhor acerca de 
mim, e do povo, e de todo o Juda, sobre 
as palavras d’este Livro, que se achou: 
porquanto a ira do Senhor se accendeo 
grandemente contra nos ; porque nossos 
pais nao ouvirao as palavras d’este Livro, 
e nao fizerao o que nos foi prescrito. 

14 Entao o Pontifice Helcias, Ahicao, 
Achobor, Saffan, e Asaias forao ter com a 
Profetiza Holda, mulher de Sellum, filho 
de Thecua, filho d’Araas, Guarda-Roupa, a 
qual habitava em Jerusalem na segunda; e 
fallarao-lhe. 

15 E Holda lhes respondeo : Eis-aqui o 
que diz o Senhor, Deos d’lsrael: Dizei ao 
homem, que vos mandou a mim : 

16 Eis-aqui o que diz o Senhor: Eis-ahi 
estou eu para fazer cahir sobre este lugar, 
e sobre os seus habitantes todos os males, 
que o Rei de Juda leo n’este Livro da Lei : 

17 Porque elles me deixarao, e sacrifica- 
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rao a huns deoses estrangeiros, e me irrita- 
rao geralmente em todas as suas obras; e a 
minha indignapao se accendera de tal sorte 
contra este lugar, que nao havera ninguem 
que a possa extinguir. 

18 Pelo que toca porem ao Rei de Juda, 
que vos enviou a consultar o Senhor, vos 
lhe direis: Eis-aqui o que diz o Senhor, 
Deos d’lsrael: Porque tu ouviste as pa¬ 
lavras d’este Livro, 

19 E o teu corapao ficou por isso ate- 
morizado, e te humilhaste diante do Senhor, 
depois de teres ouvido os males, com que 
elle ameapa este lugar, e os seus habitantes, 
assegurando-lhes que elles virao a ser o 
espanto, e a execrapao de toda a terra; e 
porque rasgaste os teus vestidos, e choraste 
diante de mim, eu te ouvi, diz o Senhor. 

20 Por isso eu te farei descanpar com 
teus pais, e tu seras sepultado em paz, para 
que os teus olhos nao vejao os males, que 
eu hei de fazer cahir sobre este lugar. 

CAPITULO XXIII. 
Josias, tendo ajuntado todo o povo, renova a 

aUianga com o Senhor. Destroe as re- 
liquias da idolatria, e ordena a celebragao 
da Pascoa. He morto numa batallia. 
Succede-lhe Joachdz, e a Joachaz succede 
Joaquim. 

\7TERAO contar ao Rei tudo o que esta 
' Profetiza dissera. E o Rei, tendo feito 

ajuntar, e vir a elle todos os aneiaos de 
Juda, e de Jerusalem, 

2 Foi ao Templo do Senhor, acompa- 
nhado de todos os homens de Juda, e de 
todos os que habitavao em Jerusalem, dos 
Sacerdotes, dos Profetas, e de todo o povo, 
des do mais pequeno ate o rnaior; e leo 
diante de todos elles todas as palavras do 
Livro do concerto, que foi achado na casa 
do Senhor. 

3 E o Rei se poz em pe sobre hum de- 
grao; e fez concerto com o Senhor, que 
elles andariao pelo caminho do Senhor, e 
observariao os seus preceitos, as suas orde- 
napoes, e as suas ceremonias de todo o seu 
corapao, e com toda a sua alma, e cumpri- 
riao todas as palavras do concerto, que esta- 
vao escritas n’aquelle Livro; e o povo 
esteve pelo pacto. 

4 Entao mandou o Rei ao Pontifice 
Helcias, e aos Sacerdotes da segunda or¬ 
dem, e aos porteiros, que lanpassem fora 
do Templo do Senhor todos os vasos, que 
tinhao sido feitos para Baal, e no bosque, 
e para toda a milicia do Ceo; e elle os 
queimou fora de Jerusalem no valle de Ce- 
dron, e fez levar as cinzas para Bethel. 

5 Abolio tambem os agoureiros, que 
tinhao sido constituidos pelos Reis de Juda, 
para sacrificarem nos altos, nas cidades de 
Juda, e em torno de Jerusalem; e os que 
offereciao incenso a Baal, ao Sol, a Lua, 



aos doze Signos, 
Ceo. 

6 Mandou outrosi que se tirasse da casa 
do Senhor o bosque, e que o levassem fora 
de Jerusalem ao valle de Cedron, onde 
tendo-o queimado, e reduzido a cinzas, fez 
lanpar estas sobre os sepulcros do povo. 

7 Assim mesmo derrubou as casinhas 
dos effeminados, que havia na casa do Se¬ 
nhor, para as quaes as mulheres teciao huns 
como pavilhoes do bosque. 

8 E ajuntou o Rei todos os Sacerdotes 
das cidades de Juda; e profanou os altos, 
onde os Sacerdotes sacrificavao, desde Ga- 
baa ate Bersabee; e destruio os altares das 
portas a entrada da casa de Josue, Prin¬ 
cipe da cidade, que ficava a mao esquerda 
da porta da cidade. 

9 Com tudo os Sacerdotes dos altos nao 
subiao ao Altar do Senhor na Cidade de 
Jerusalem ; mas comiao somente do pao 
asmo no meio de seus irmaos. 

10 Da mesma sorte contaminou o Rei o 
lugar de Toffeth, que he no valle do filho 
d’Ennom, para que ninguem sacrificasse 
seu filho, ou sua filha a Moloch, fazendo-os 
passar pelo fogo. 

11 Tirou tambem os cavallos, que os 
Reis de Juda tinhao dedicado ao Sol, a 
entrada do Templo do Senhor, perto da 
pousada do eunucho Nathanmelech, que 
era em Farurim ; e queimou as carropas 
do Sol. 

12 Demais d’isto destruio o Rei os al¬ 
tares, que estavao sobre a cupula da camara 
d’Achaz, os quaes os Reis de Juda tinhao 
feito; e os altares que Manasses tinha con- 
struido nos dous atrios do Templo do Se¬ 
nhor ; e correo d’este mesmo lugar a deitar 
as cinzas d’elles no ribeiro de Cedron. 

13 Contaminou tambem o Rei os altos, 
que estavao em Jerusalem, a mao direita do 
Monte do tropefo, os quaes Salomao, Rei 
d’lsrael, tinha edificado a Astaroth, idolo dos 
Sidonios, a Chamos, tropepo de Moab, e a 
Melchom, abominafao dos filhos d’Ammon. 

14 E fez em migalhas as estatuas, deitou 
abaixo os bosques, e encheo estes lugares 
d’ossadas de mortos. 

15 E pelo que toca ao altar, que estava 
em Bethel, e ao alto, que tinha edificado 
Jeroboao, filho de Nabat, que fez peccar a 
Israel: elle Josias destruio assim o altar, 
como o alto ; queimou-os, e reduzio-os a 
cinzas, e poz tambem fogo ao bosque. 

16 E tornando Josias a este lugar, vio os 
sepulcros, que havia pelo monte; e mandou 
tirar os ossos, que estavao n’estes sepulcros, 
e os queimou sobre o altar; e a este o pro¬ 
fanou, segundo a palavra do Senhor, pro- 
nunciada pelo homem de Deos, que havia 
predito estas cousas. 

17 Depois disse Josias: Que monumento 
he este, que eu vejo? Os cidadaos d’aquella 

He o sepulero do 
homem de Deos, que veio de Juda, e pre- 
disse o que tu acabas de fazer sobre o altar 
de Bethel. 

18 E disse Josias : Deixai-o, e ninguem 
toque nos seus ossos. E os seus ossos 
ficarao intactos, com os ossos do Profeta, 
que tinha vindo de Samaria. 

19 Outrosi destruio Josias todos os tem- 
plos dos altos, que havia nas cidades de 
Samaria; e que os Reis d’lsrael tinhao 
edificado para irritarem o Senhor; e elle os 
reduzio ao mesmo estado, que todos os que 
havia em Bethel. 

20 E matou todos os Sacerdotes dos 
altos, que n’elles curavao dos altares; e 
queimou sobre estes altares ossos de fina- 
dos : e feito isto, se recolheo a Jerusalem. 

21 Depois deo Josias esta ordem ao 
povo, dizendo: Celebrai a Pascoa em honra 
do Senhor, vosso Deos, do modo que esta 
escrito n’este Livro do concerto. 

22 E des do tempo dos Juizes, que jul- 
garao Israel, e desde todo o tempo dos Reis 
d’lsrael, e dos Reis de Juda, 

23 Nunca a Pascoa foi celebrada, como 
esta, que se fez em honra do Senhor em 
Jerusalem, no anno decimo oitavo do Rei 
Josias. 

24 Abolio tambem Josias os pythoes, 
os adivinhos, e as figuras dos idolos, as tor- 
pezas, e as abominafoes, qae tinha havido 
no paiz de Juda, e de Jerusalem: para 
cumprir com as palavras da Lei, que esta¬ 
vao escritas n’aquelle Livro, que o Pontifice 
Helcias achou no Templo do Senhor. 

25 Nao houve Rei antes de Josias, que 
lhe fosse semelhante, e que se convertesse, 
como elle, ao Senhor, de todo o seu cora- 
pao, com toda a sua alma, e com toda a 
sua for^a, segundo tudo o que esta escrito 
na Lei de Moyses; nem o tem havido tam¬ 
bem depois d’elle. 

26 Entretanto a extrema ira, e o extremo 
furor do Senhor, que se tinha accendido 
contra Juda, por causa dos crimes, com que 
Manasses o tinha irritado, nao se applacou 
por entao. 

27 Por isso disse o Senhor : Eu arrojarei 
tambem a Juda de diante da minha face, 
como arrojei a Israel; e abandonarei a 
Jerusalem, a esta cidade, que escolhi, e a 
esta casa, da' qual eu disse: Alii estara o 
meu Nome. 

28 O resto das acpoes de Josias, e tudo 
o que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis de Juda? 

29 Naquelle tempo Farao Nechao, Rei 
do Egypto, marchou contra o Rei dos 
Assyrios para a banda do rio Eufrates : e 
o Rei Josias lhe foi sahir ao encontro ; e 
tendo-lhe dado batalha, foi morto em Ma- 
geddo. 

30 E seus servos o levhrao' morto de 
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e a todas as estrellas do cidade lhe respond &r&o : 



REIS, Liv. IV. Cap. XXIV. XXV. 

Mageddo a Jerusalem, e o sepultarao no 
.seu jazigo. E o povo do paiz pegou era 
Joachaz, fillio de Josias, e elles o ungirao, 
e o constituirao Rei, era lugar de seu pai. 

31 Tinha Joachaz, vinte e tres annos, 
quando comepou a reinar; e reinou tres Ine¬ 

zes em Jerusalem: sua mai chamava-se 
Amital, e era filha de Jeremias, de Lobna. 

32 E elle fez o mal diante do Senhor, e 
commetteo os mesmos crimes que seus pais. 

33 E Farad Nechao o metteo em cadeias 
em Rebla, que he no paiz de Emath, para 
que elle nao reinasse em Jerusalem; e mul- 
tou a terra em cem talentos de prata, e 
n’um talento d’ouro. 

34 E Farao Nechao constituio Rei a 
Eliacim, filho de Josias, para reinar em 
lugar de Josias, seu pai; e lhe mudou o 
nome em Joaquim. E levando comsigo 
a Joachaz, deo com elle no Egypto, onde 
morreo. 

35 Joaquim porem deo a Farad em prata, 
e ouro o que tinha imposto por cabepa 
sobre a terra, para se pagar a contribuipao, 
que Farad ordenara; e tirou do povo da 
terra prata, e ouro, exigindo de cada hum a 
proporpao dos] seus teres, para dar este 
dinheiro a Farad Nechao. 

36 Tinha Joaquim vinte e sinco annos, 
quando comepou a reinar; e reinou onze an¬ 
nos em Jerusalem: sua mai chamava-se 
Zebida, e era filha de Fadaia de Ruma. 

37 E elle fez o mal diante do Senhor, e 
commetteo os mesmos crimes que seus pais. 

CAP1TULO XXIV. 
Joaquim he sujeitado ao Rei de Babylonia. 

Morre. Succede-o outro Joaquim. Nabu¬ 
chodonosor sitia a Jerusalem. Os prin- 
cipaes habitantes d’esta cidade sao trans¬ 
port ados a Babylonia. Sedecias he posto 
cm lugar de Joaquim. 

M tempo de Joaquim, marchou Nabu- 
chodonosor, Rei de Babylonia, e Joa¬ 

quim ficou sendo seu servo tres annos : e 
ao depois nao quiz mais obedecer-lhe. 

2 Entao mandou o Senhor humas qua- 
drilhas de salteadores da Chaldea, da Syria, 
de Moab, e dos filhos d’Ammon; e os fez 
vir contra Juda para o extinguirem, segun- 
do a palavra, que o Senhor tinha dito pelos 
Profetas, seus servos. 

3 E aconteceo isto em virtude da palavra 
do Senhor contra Juda, para o tirar de 
diante da sua face, por causa de todos os 
crimes, que Manasses tinha commettido; 

4 E por causa do sangue innocente que 
elle tinha derramado; pois que elle encheo 
a Jerusalem de sangue de pessoas innocen- 
tes : por isso o Senhor nao quiz mostrar-se 
propicio ao seu povo. 

5 O resto das acpoes de Joaquim, e tudo 
o que elle fez, nao esta escrito no Livro dos 
Annaes dos Reis de Juda? 
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6 E adormeceo Joaquim com seus pais; 
e em seu lugar reinou seu filho Joachin. 

7 E o Rei do Egypto d’aquelle tempo 
em diante nao sahio mais do seu reino : 
porque o Rei de Babylonia tinha levado 
tudo o que era do Rei do Egypto, des do 
regato do Egypto ate o rio Eufrates. 

8 Tinha Joachin dezoito annos, quando 
comepou a reinar; e reinou tres mezes em 
Jerusalem : sua mai chamava-se Nohesta, e 
era filha d’Elnathan, de Jerusalem. 

9 E elle fez o mal diante do Senhor, e 
commetteo os mesmos crimes que seu pai. 

10 Naquelle tempo vierao os Officiaes de 
Nabuchodonosor, Rei de Babylonia, sitiar 
Jerusalem, e fizerao huma circumvallapao 
em torno da Cidade. 

11 E veio tambem Nabuchodonosor, Rei 
de Babylonia, com as suas gentes, para to- 
mar a Cidade. 

12 E Joachin, Rei de Juda, sahio, e veio 
render-se ao Rei de Babylonia com sua mai, 
seus servos, seus Principes, e seus eunuchos : 
e o Rei de Babylonia o recebeo no oitavo 
anno do seu Reinado. 

13 Mas depois levou de Jerusalem todos 
os thesouros da casa do Senhor, e os thesou- 
ros da casa do Rei: e fez pedapos todos os 
vasos d’ouro, que Salomao, Rei d’lsrael, 
tinha feito no Templo do Senhor, conforme 
o Senhor tinha predito. 

14 E transferio toda a Jerusalem, todos 
os Principes, e todos os mais valentes do 
exercito, dez mil cativos, e todos os artifices, 
e lapidarios; e nao deixou senao os mais 
pobres d’enlre o povo da terra. 

15 Transferio outrosi para Babylonia a 
Joachin, a mai do Rei, as mulheres do Rei, 
e os seus eunuchos; e levou cativos de 
Jerusalem a Babylonia todos os Juizes da 
terra: 

16 E todos os homens robustos em nu- 
mero de sete mil, e os artifices, e lapidarios 
em numero de mil, todos homens de fevera, 
e de guerra: e o Rei de Babylonia os levou 
cativos a Babylonia. 

17 E constituio Rei, em lugar de Joa¬ 
chin, a Matthanias, seu tio, e lhe poz o 
nome de Sedecias. 

18 Tinha Sedecias vinte e hum annos, 
quando comepou a reinar; e reinou onze 
annos em Jerusalem : sua mai chamava-se 
Amital, e era filha de Jeremias, de Lobna. 

19 E elle fez o mal diante do Senhor, e 
commetteo os mesmos crimes que Joachin. 

20 Porque a ira do Senhor se augmen- 
tava cada dia contra Jerusalem, e contra 
Juda, ate chegar a lancal-los de diante da 
sua face: e Sedecias se rebellou contra o 
Rei de Babylonia. 

CAPITULO XXV. 

Ultimo sitio de Jerusalem por Nabuchodono¬ 
sor. Sedecias he tornado, e levado a Ba- 



REIS, Liv. IV. Cap. XXV. 

bylonia. Nabuchodonosor pbe fogo a ci- 
dude, e transporta d'ella os habitantes. 
Godolias he constituido Governador do 
pah. O povo J'oge para o Egypto. Joa- 
chin he favorecido d’ Evilmerodach. 

NONO anno do Reinado de Sedecias, 
o decimo dia do decimo mez, marchou 

Nabuchodonosor, Rei de Babylonia, com 
todo o seu exercito contra Jerusalem, e lhe 
poz cerco; e a cercarao, e levantarao bate- 
rias ao redor d'ella. 

2 E a Cidade ficou fechada pela circum- 
vallapao, que elle tinha feito, ate o undecimo 
anno do Rei Sedecias, 

3 E ate o dia nove do mez: e vio-se a 
Cidade extremamente apertada da fome, e 
nao se aehava pao para o povo da terra. 

4 E aberta que foi breclra, todos os ho- 
noens de guerra fugirao de noite pelo cami- 
nho da porta, que esta entre os dous muros 
perto do jardim do Rei, (em quanto os Chal- 
deos estavao occupados no cerco a roda dos 
muros.) Fugio pois Sedecias pela estrada, 
que guia para as campinas do deserto. 

5 E o exercito dos Chaldeos foi atras do 
Rei, e o pilhou na planicie de Jericho: e 
todas as gentes de guerra, que eslavao com 
elle, forao desmanteladas, e o desampararao. 

6 Tendo pois apanhado as maos o Rei, 
elles o levarao ao Rei de Babylonia a Re¬ 
blatha; e o Rei de Babylonia lhe pronun- 
ciou a sua sentenpa. 

7 Matou os filhos de Sedecias a vista de 
seu pai; e a elle vasou-lhe os olhos; e car- 
regado de cadeas o levou para Babylonia. 

8 O anno decimo nono de Nabuchodo¬ 
nosor, Rei de Babylonia, o dia setimo do 
quinto mez, veio a Jerusalem Nabuzardan, 
servo do Rei de Babylonia, e General do 
seu exercito. 

9 E queimou a casa do Senhor, e o pa- 
lacio do Rei; e entregou as chammas tudo 
o que havia de casas em Jerusalem. 

10 E todo o exercito dos Chaldeos, que 
era com este General, deitou abaixo os mu¬ 
ros de Jerusalem. 

11 E o mesmo Nabuzardan, General do 
exercito, transportou para Babylonia todo o 
resto do povo, que tinha ficado na cidade, 
e todos os desertores, que se tinhao passado 
ao Rei de Babylonia, e o que ficou da plebe. 

12 E deixou somente os mais pobres da 
terra para tratarem das vinhas, e cultivarem 
os campos. 

13 E os Chaldeos fizerao peda^os as co- 
lumnas de bronze, que estavao no Templo 
do Senhor, e os seus pedestaes, e o mar de 
bronze, que estava na casa do Senhor, e 
transportarao para Babylonia todo o bronze. 

14 Levarao outrosi as panellas de bronze, 
as trolhas, os garfos, as tayas, os graes, e 
todos os vasos de bronze, que serviao no 
Templo. 

15 E assim mesmo levou o General do 

exercito os thuribulos, e os copos: tudo o 
que era d’ouro a parte, e tudo o que era de 
prata a parte, 

16 Com as duas columnas, o mar, e os 
pedestaes, que Salonvao tinha feito para o 
Templo do Senhor; e n’este peso de todos 
os vasos de bronze hum peso infinito. 

17 Huma das columnas tinha dezoito co- 
vados d’altura; e o capitel, que era de 
bronze, tinha tres covados d’alto, sem contar 
os ornatos: o capitel da columna estava 
cercado de huma rede, e dentro d’esta en- 
tretecidas varias romans, e o todo, era de 
bronze : os mesmos ornatos tinha a segunda 
columna. 

18 Outrosi levou o General do exercito a 
Saraias, primeiro Sacerdote, e a Soffonias, 
que era o segundo, e a tres porteiros; 

19 E a hum eunueho da cidade, que com- 
mandava a gente de guerra; e a sinco homens 
dos que estavao sempre juntos a pessoa do 
Rei, os quaes elle achou na cidade: e a 
Softer hum dos primeiros Officiaes do exer¬ 
cito, a cujo cargo estava fazer exercicio aos 
soldados bisonhos do povo da terra: e a 
sessenta homens dos principaes do povo, 
que se achavao na cidade. 

20 Nabuzardan, General do exercito, os 
tomou, e os levou ao Rei de Babylonia a 
Reblatha. 

21 E o Rei de Babylonia os mandou 
matar a todos em Reblatha, na terra d’E- 
matlr: e Juda foi trasladado fora do seu 
paiz. 

22 E do povo, que ficava em terra de 
Juda, e que Nabuchodonosor, Rei de Ba¬ 
bylonia, alii havia deixado, fez Governa¬ 
dor a Godolias, filho de Ahicao, filho de 
Saffan. 

23 E todos os officiaes do exercito, e as 
gentes, que estavao com elles, logo que sou- 
berao que o Rei de Babylonia havia no- 
meado por Governador a Godolias; vierao 
buscar Godolias a Maspha, Ismahel, filho 
de Nathanias, Johanan, filho de Caree, Sa- 
raia, filho de Thanehumeth Netophatitha, e 
Jezonias, filho de Maachathi, elles, e seus 
companheiros. 

24 E Godolias os assegurou com jura- 
mento a elles, e aos que os acompanhavao, 
dizendo-lhes: Nao se vos de de servir os 
Chaldeos : ficai no paiz, e servi ao Rei de 
Babylonia, e vivereis em paz. 

25 A cabo de sete rnezes aconteceo que 
veio a Maspha Ismahel, filho de Nathanias, 
filho d’Elisama, de sangue real, e dez ho¬ 
mens en sua companhia: e ferirao a Go¬ 
dolias, que morreo; e tambem aos Ju- 
deos, e Chaldeos, que estavao com elle em 
Maspha. 

26 E todo o povo, desde o maior ate o 
mais pequeno, com os Officiaes de guerra, 
temendo os Chaldeos, sahirao de Juda, e 
forao para o Egypto. 
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27 O anno trinta e sete do cativeiro de 
Joachin, Rei de Juda, o dia vinte e sete 
do inez duodecimo, foi quando Evilmero- 
dach, Rei de Babylonia, que estava no pri- 
meiro anno do seu reinado, alliviou a pes- 
soa de Joachin, Rei de Juda, tirando-o do 
carcere. 

28 Elle lhe fallou benignamente; e poz o 

seu throno assima do throno dos Reis, que 
viviao junto a elle era Babylonia. 

29 E fel-lo largar os vestidos de que 
tinha usado no carcere; e elle comia o pao 
sempre a sua mesa, todos os dias da sua vida. 

30 Assignou-lhe tambem alimentos per- 
pdtuos, que diariamente lhe dava o Rei, em 
quanto viveo. 

PARALIPOMENOS, LIVRO I. 
EM HEBREO 

DIBRE HAIAMIM. 

CAPITULO I. 
Genealogia de Adao ate Noe, e desde Noe 

ate Abrahao. Filhos de Abrahao. Pos- 
teridade de Esau. 

A DAO, Seth, Enos, 
2 Cainan, Malaleel, Jared, 

3 Henoch, Mathusale, Lamech, 
4 Noe, Sena, Cham, e Jaffeth. 
5 Filhos de Jaffeth ; Gomer, e Magog, 

e Madai, e Javan, Thubal, Mosoch, Thiras. 
6 Filhos de Gomer; Ascenez, Riffath, e 

Thogorma. 
7 Filhos de Javan: Elisa, e Tharsis, 

Cethim, e Dodanim. 
8 Filhos de Cham : Chus, e Mesraim, e 

Phut, e Chanaan. 
9 Filhos de Chus : Saba, e Hevila, Sa- 

batha, Regma, e Sabathacha. Filhos de 
Regma : Saba, e Dadan. 

10 Porem Chus gerou a Nemrod : E 
este comecou a ser poderoso na terra. 

11 Mesraim gerou a Ludim, e a Anamim, 
e a Laabim, e a Nephthuim, 

12 A Phetrusim, e a Casluim : dos quaes 
procederao os Filistheos, e es Caftorins. 

13 Chanaan gerou a Sidon, seu primo- 
genito, e depois o Hetheo, 

14 O Jebuseo, o Amorrheo, o Gergeseo, 
15 0 Heveo, o Araceo, o Sineo, 
16 O Aradio, o Samareo, e o Amatheo. 
17 Filhos de Sem: Elao, Assur, Ar¬ 

faxad s Lud, Arao, Hus, Hul, Gether, e 
Mosoch. 

18 Arfaxad gerou a Sale, que foi pai 
de Heber. 

19 Heber porem teve dous filhos, hum 
dos quaes foi chamado Phaleg, porque em 
seu tempo se dividio a terra; e o nome de 
seu irmao foi Jectan. 
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20 Jectan gdrou a Elmodad, a Saleph, a 
Asarmoth, a Jare, 

21 A Adorao, a Huzal, a Decla, 
22 Como tambem a Hebal, a Abimael, e 

Saba; e tambem 
23 AOphir, a Hevila, e a Jobab. Todos 

estes erao filhos de Jectan: 
24 Sem, Arfaxad, Sale, 
25 Heber, Phaleg, Ragau, 
26 Sarug, Nachor, Thare, 
27 Abrao ; este he o mesmo que Abrahao. 
28 Filhos d’Abrahao: Isaac, e Ismahel. 
29 E eis-aqui a sua descendencia. Is¬ 

mahel teve a Nabaioth por primogenito 
de todos : depois a Cedar, a Adbeel, a 
Mabsao, 

30 A Masma, a Duma, a Massa, a Ha- 
dad, a Thema, 

31 A Jetur, a Naphis, a Cedma. Estes 
sao os filhos d’lsmahel. 

32 Mas os filhos, que Abrahao teve de 
Cetura, sua concubina, forao: Zamram, 
Jecsan, Madan, Madian, Jesboc, e Sud. 
Filhos de Jecsan : Saba, e Dadan. Filhos 
de Dadan : Assurim, Latussim, e Laomim. 

33 Filhos de Madian : Epha, Epher, 
Henoch, Abida, e Eldaa. Todos erao filhos 
de Cetura. 

34 Abrahao gerou a Isaac, que teve dous 
filhos, Esau, e Israel. 

35 Filhos d’Esau : Eliphaz, Rahuel, Je¬ 
hus, Ihelom, e Core. 

36 Filhos d’Eliphaz': Theman, Omar, 
Sephi, Gathan, Cenez, Thamna, Amalec. 

37 Filhos de Rahuel: Nahath, Zara, 
Samma, Meza. 

38 Filhos de Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, 
Ana, Dison, Eser, e Disan. 

39 Filhos de Lotan : Hori, e Homam. 
Ima porem de Lotan foi Thamna. 
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40 Filhos de Sobal: Alian, Manahath, 
Ebal, Sephi, e Onam. Os de Sebeon; Aia, 
e Ana. Filhos de Ana : Dison. 

41 Filhos de Dison : Hamran, Eseban, 
Jethran, e Charan. 

42 Filhosd’Eser : Balaan, Zavan, e Jacan. 
Filhos de Disan: IIus, e Aran. 

43 Eis-aqui agora os Reis, que reinarao 
na terra d’Edom, antes que houvesse Rei 
constituido sobre os filhos d’Israel: Bale, 
filho de Beor, cuja Corte se chamava De- 
naba. 

a Israel, e peccou n’um furto, que fez do 
anathema. 

8 Filhos d’Ethan : Azarias. 
9 Os filhos, que nascerao de Hesron, fo¬ 

rao : Jerameel, Ram, e Calubi. 
10 Ram gerou a Aminadab : Aminadab 

gerou a Nahasson, Principe dos filhos de 
Juda. 

11 Nahasson tambem gerou a Salma, do 
qual procedeo Booz. 

12 Ora Booz gerou a Obed, o qual gerou 
a Isai. 

44 E morto Bale, reinou em sen lugar 
Jobab, filho de Zare de Bosra. 

45 Depois da morte de Jobab, succe- 
deo na coroa Husam, que era da terra de 
Theman. 

46 Tendo tambem fallecido Husam, rei¬ 
nou em seu lugar Adad, filho de Badad, o 
qual derrotou os Madianitas na terra de 
Moab: e a sua Corte se chamava Avith. 

47 Depois da morte d’Adad, lhe succe- 
deo no Reino Semla, que era de Masreca. 

48 Fallecido tambem Semla, reinou em 
seu lugar Saul, de Iiohoboth, cidade si- 
tuada sobre o Rio. 

49 E depois da morte de Saul, reinou em 
seu lugar Balanan, filho d’Achobor. 

50 Morreo este tambem; e succedeo-o 
no Reino Adad, cuja Corte se chamou Phau, 
e sua mulher Meetabel, filha de Matred, fi- 
lha de Mezaab. 

51 Depois da morte d’Adad, comefou a 
haver em Edom Governadores, em lugar de 
Reis; a saber : o Governador Thamna, o 
Governador Alva, o Governador Jetheth, 

52 O Governador Oolibama, o Governa¬ 
dor Ela, o Governador Phinon, 

53 O Governador Cenez, o Governador 
Theman, o Governador Mabsar, 

54 O Governador Magdiel, o Governa¬ 
dor Hiram. Estes forao os Governadores 
d’Edom. 

CAPITULO II. 
Filhos de Jacob. Posteridade de Juda, ate 

David. Filhos de Caleb. 

OILHOS d’lsrael forao : Ruben, Simeao, 
Levi, Juda, Issachar, Zabulon, 

2 Dan, Jose, Benjamin, Nephthali, Gad, 
e Aser. 

3 Filhos de Juda : Her, Onan, e Sela. 
Estes tres teve elle de huma Chananea, filha 
de Sue. Her porem, que era o primogenito 
de Juda, foi muito mao aos olhos do Senhor, 
e Deos o ferio de morte. 

4 E Thamar, nora de Juda, pario d’elle 
a Phares, e a Zara. ~ 
Juda por todos since 

5 Phares teve dous filhos: Hesron, e 
Hamul. 

6 Os filhos de Zara forao tambem sinco: 
Zamri, Ethan, Eman, Chalchal, e Dara. 

7 Filhos de Charmi : Achar, que turbou 
[Port.] 

Forao logo os filhos de 

13 Isai teve por primogenito a Eliab, o 
segundo foi Abinadab, o terceiro Simmaa, 

14 0 quarto Nathanael, o quinto Iladdai, 
15 0 sexto Asom, o setimo David. 
16 Irmans d’estes forao Sarvia, e Abigail. 

Os filhos de Sarvia forao tres : Abisai, Joab, 
e Asael. 

17 Abigail foi mai d’Amasa, cujo pai foi 
Jether Ismaelita. 

18 Passando ja a Caleb, filho de Hesrom, 
elle tomou por mulher huma, que se cha¬ 
mava Azuba, da qual houve a Jerioth: e 
forao seus filhos, Jaser, Sobab, e Ardon. 

19 Mas depois que morreo Azuba, tomou 
Caleb por mulher huma d’Efratha, da qual 
houve a Hur. 

20 E Hur gerou a Uri : e Uri gerou a 
Bezeleel. 

21 Ao depois tomou Hesron por mulher 
a filha de Machir, pai de Galaad, e a recebeo 
tendo sessenta annos : d’ella houve a Segub. 

22 E Segub tambem gerou a Jair, e foi 
Senhor de vinte e tres cidades na Terra de 
Galaad. 

23 E Gessur e Aram tomarao as cidades 
de Jair, como tambem a Canath, com os 
Lugarejos de sessenta cidades: todos estes 
erac filhos de Machir, pai de Galaad. 

24 Depois da morte de Hesron, casou 
Caleb com Efratha. Mas Hesron teve ou- 
tra mulher por norne Abia, da qual houve 
a Ashur, pai de Thecua. 

25 E Jerameel, primogenito do mesmo 
Hesron, teve por seu filho primogenito a 
Ram, depois Buna, e Aram, e Ason, e 
Achia. 

26 E tambem Jerameel casou com ou- 
tra mulher, chamada Atara, que foi mai de 
Onam. 

27 Mas Ram, primogenito de Jerameel, 
teve por filhos a Moos, a Jamin, e a Achar. 

28 E Onam teve por filhos a Semei, e 
a Jada. E os filhos de Semei: Nadab, 
e Abisur. 

29 E a mulher d’Abisur chamou-se A- 
bihail, a qual pario d’elle a Ahobban, e a 
Molid. 

30 Nadab foi pai de Saled, e Apphaim. 
Mas Saled morreo sem filhos. 

31 E Apphaim teve hum filho, chamado 
Jesi : o qual Jesi gerou a Sesan: E Sesan 
gerou Oholai. 
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32 E os Filhos de Jada, irmao de Semei, 
forao: Jether, e Jonathan. Mas Jether 
tambem morreo sem filhos. 

33 E Jonathan houve a Phaleth, e a Ziza. 
Estes forao os filhos de Jerameel. 

34 Sesan porem nao teve filhos, mas 
filhas: e hum escravo Egypcio, por nome 
Jeraa. 

35 E deo a este em matrimonio sua 
filha: a qual lhe pario a Ethei. 

36 E Ethei gerou a Nathan, e Nathan 
gerou a Zabad ; 

37 Zabad tambem gerou a Ophlal, e 
Ophlal gerou a Obed; 

38 Obed gerou a Jehu, e Jehu gerou a 
Azarias; 

39 Azarias gerou a Helles, e Ilelles ge¬ 
rou a FJasa; 

40 Elasa gerou a Sisamoi, e Sisamoi ge¬ 
rou a Sellum ; 

41 Sellum gerou a Icamia, e Icamia ge¬ 
rou a Elisama. 

42 Ora de Caleb, irmao de Jerameel, 
forao filhos : Mesa, seu primogenito : este 
he o pai de Ziph; e os filhos de Maresa, 
pai de Hebron. 

43 E os filhos de Hebron forao : Core, e 
Taphua, e Recem, e Samma. 

44 Samma porem gerou a Raham, pai 
de Jercaam; e Recem gerou a Sammai. 

45 Sammai teve hum filho, chamado 
Maon : e Maon foi pai de Bethsur. 

46 Ora Epha, coneubina de Caleb, pario- 
lhe a Haran, e a Mosa, e a Gezez. E Ha- 
ran gerou a Gezez. 

47 E os filhos de Jahaddai forao; Regom, 
e Joathan,e Gesan, e Phalet, e Epha,eSaaph. 

48 Maacha, coneubina de Caleb, pario a 
Saber, e Tharana. 

49 Mas Saaph, pai de Madmena, gerou 
a Sue, pai de Machbena, e pai de Gabaa. 
E Achsa foi filha de Caleb. 

50 Estes erao os filhos de Caleb, filho 
de Hur, primogenito d’Ephratha: Sobal, 
pai de Cariathiarim; 

51 Salma, pai de Bethlehem, Hariph, pai 
de Bethgader. 

52 Sobal, pai de Cariathiarim, o qual 
gozava ametade do paiz do Descanco, teve 
filhos. 

53 E das familias, que elles fundarao 
em Cariathiarim, descenderao os Jethreos, 
e os Aphutheos, e os Sematheos, e os Ma- 
sereos. Destes procederao os Saraitas, e os 
Esthaolitas. 

54 Os filhos de Salma forao : Bethlehem, 
e Netophathi, Coroas da casa de Joab, e 
ametade do Paiz do Descanpo dos descen- 
dentes de Sarai. 

55 E as familias tambem dos Escribas, 
que habitavao em Jabes, e que se recolhiam 
em tendas cantando e tocando. Estes sao 
os Cineos, que vent de Calor, Chefe da 
Casa de Rechab. 
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CAPITULO III. 
Descendentes de David, e dos Reis de Juda, 

seus successores. 

T'JAVID teve estes filhos, que lhe nasce- 
rao em Hebron: o primogenito foi 

Amnon, havido em Achinoam, de Jezrahel; 
o segundo Daniel, havido em Abigail, do 
Carmelo; 

2 O terceiro Absalom, filho de Maacha, 
filha de Tholmai, Rei de Gessur; o quarto 
Adonias, filho d’Aggith; 

3 O quinto Saphatias, filho d’Abital; 
o sexto Jethraham, filho d’Egla, sua rnu- 
Iher. 

4 E assirn nascerao-lhe seis filhos em 
Hebron, onde reinou sete annos e seis 
mezes : e em Jerusalem reinou trinta e tres 
annos. 

5 Mas em Jerusalem nascerao-lhe estes 
filhos : Simmaa, e Sobab, e Nathan, e Sa- 
lornao, os quatro havidos em Bethsabee, 
filha d’Ammiel: 

6 Teve rnais a Jebaar e Elisama, 
7 E Eliphaleth, e Noge, e Nepheg, e 

Japhia, 
8 Como tambem a Elisama, e a Eliada, 

e a Elipheleth, nove por todos: 
9 Todos estes forao filhos de David, a 

fora os filhos das concubinas : e tiverao 
hunta irma, chamada Thamar. 

10 E o filho de Salomao foi Roboao, 
cujo filho Abia gerou a Asa. Deste nasceo 
tambem Josaphat, 

11 Pai de Jorao : o qual Jorao gerou a 
Ochozias, do qual nasceo Joas : 

12 E Amasias, filho deste, gerou a Aza¬ 
rias. Mas Joathao, filho d’Azarias, 

13 Gerou a Achaz, pai d’Ezechias, de 
quem nasceo Manasses. 

14 E Manasses tambem gerou a Amon, 
pai de Josias. 

15 E os filhos de Josias forao, Johanan, 
o primogenito, o segundo Joaquim, o ter¬ 
ceiro Sedecias, o quarto Sellum. 

16 De Joaquim nasceo Jechonias, e Se¬ 
decias. 

17 Filhos de Jechonias forao: Asir, Sa- 
lathiel, 

18 Melchiram, Phadaia, Senneser, e Je- 
cemia, Santa, e Nadabia. 

19 De Phadaia nascerao Zorobabel e 
Semei. Zorobabel gerou a Mosollam, a 
Hananias, e a Salomith, irma d’elles : 

20 E tambem estes sinco, Flasaban, e 
Ohol, e Barachias, e Hasadias, e Josab- 
hesed. 

21 E Hananias teve por filho a Phaltias, 
pai de Jeseias, cujo filho foi Raphaia : e o 
filho d’este foi Arnan, do qual veio Obdia, 
de quem foi filho Sechenias. 

22 Filho de Sechenias foi Semeia : do 
qual forao filhos Hattus, e Jegaal, e Baria, 
e Naaria, e Saphat, seis em numero. 



PARALIPOMENOS, Liv. I. Cap. IV. 

23 Filhos de Naaria forao tres : Elioe- 
nai, e Ezechias, e Ezricam. 

24 E os filhos d’Elioenai forao sete : 
Oduia, e Eliasub, e Pheleia, e Accub, e Jo- 
hanan, e Dalaia, e Anani. 

CAPITULO IV. 
Descendentes de Juda, e descendentes de 

Simeao. 

T^ILHOS de Juda forao : Phares, Hesron, 
*- e Charmi, e Hur, e Sobal. 

2 Raia porem, filho de Sobal, gerou a 
Jahath, de quem nascerao Ahumai, e Laad : 
estas sao as familias dos Sarathitas. 

3 Esta he tambem a posteridade d’Etam : 
Jezrahel, e Jeseraa, e Jedebos. E a irma 
teve por nome, Asalelphuni. 

4 E Phanuel foi pai de Gedor, e Ezer 
pai de Hosa : estes sao os filhos de Ilur, 
primogenito d’Ephrata, pai de Bethlehem. 

5 E Assur, pai de Thecua, teve duas mu- 
lheres, Halaa, e Naara. 

6 E de Naara houve a Oozarn, e Ilepher, 
e a Themani, e Ahasthari: estes sao os filhos 
de Naara. 

7 E os Filhos de Halaa forao, Sereth, 
Isaar, e Ethnan. 

8 E Cos gerou a Anob, e a Soboba, e a 
familia d’Aharehel, filho d’Arum. 

9 Mas Jabes foi mais illustre do que 
seus irmaos, e sua mai lhe poz o nome de 
Jabes, dizendo : Porque eu o pari com 
dores. 

10 Ora Jabes invocou o Deos d’Israel, 
dizendo: Se tu me encheres das tuas ben- 
caos, e dilatares os meus limites, e a tua 
mao for comigo, e nao permittires que eu 
seja opprimido pela malicia. E Deos lhe 
concedeo o que elle lhe tinha pedido. 

11 E Caleb, irmao de Sua, gerou a Ma- 
hir, que foi pai d’Esthon. 

12 E Esthon gerou a Bethrapha, e a 
Phesse, e a Tehinna, pai dos habitantes da 
cidade de Naas: estes sao os varoens de 
Recha. 

13 E os filhos de Cenez forao : Othoniel, 
e Saraia. E os Filhos d’Othoniel, llathath, 
e Maonalhi. 

14 Maonathi gerou a Ophra, e Saraia 
gerou a Joab, pai dos habitantes do Valle 
dos Artifices : porque alii habitavao os Ar¬ 
tifices. 

15 Os filhos porem de Caleb, filho de 
Jephone, forao : Hir, e Ela, e Naham. E 
os filhos d’Ela, Cenez. 

16 E os filhos de Jaleleel, forao : Ziph, 
e Zipha, Thiria, e Asrael. 

17 E os filhos d’Ezra forao : Iether, e 
Mered, e Epher, e Jalon: teve mais a Ma¬ 
ria, e a Sammai, e a Jesba, pai dos habi¬ 
tantes d’Esthamo. 

18 E sua mullier Judaia pario a Jared, 
pai de Gedor, e a Heber, pai de Socho, e 
a Icuthiel, pai de Zanoe: e estes sao os 

filhos de Bethia, filha de Farad, com quem 
casou Mered. 

19 E filhos de sua mulher Odaia, irma 
de Naham, pai de Ceila, forao : Garmi, e 
Esthamo, que era de Machathi. 

20 E os filhos de Simao forao: Amnon 
e Rinna, o qual elle houve de Hanan, e 
Thilon. E os filhos de Jesi, Zoheth, e 
Benzoheth. 

21 Filhos de Sela, filho de Juda, forao : 
Her, pai de Lecha, e Laada, pai de Maresa, 
e as familias da casa dos fabricantes de linho 
fino na casa do Juramento. 

22 E o que fez parar o Sol, e os homens 
da Mentira, e o Affouto, e o que Queima, 
que forao Principes em Moab, e que torna- 
rao para Lahem : e estas sao as antigas' me- 
morias. 

23 Estes sao os oleiros, que habitavao 
nas Hortas, e nos Cerrados, nas casas do 
Rei, trabalhando para elle, e alii moravao. 

24 Filhos de Simeao forao: Namuel e 
Jamin, Jarib, Zara, Saul. 

25 Sellum seu filho, foi pai de Mapsam, 
o qual teve por filho a Masma. 

26. Os filhos de Masma: Hamuel seu 
filho, Zachur filho d’este, Semei seu filho. 

27 Semei teve dezeseis filhos, e seis filhas: 
mas seus irmaos nao tiverao muitos filhos, e 
toda a sua posteridade nao pode igualar o 
numero dos filhos de Juda. 

28 E elles se estabelecerao em Bersabee, 
e em Molada, e em Hasarsuhal, 

29 E em Bala, e em Asom, e em Tholad, 
30 E em Bathuel, e em Horma, e em 

Siceleg, 
31 E em Bethmarchaboth, e em Hasar- 

susim, e em Bethberai, e em Saarim: estas 
forao as suas cidades ate o reinado de 
David. 

32 E as suas Povoacoes: Etam, e Aen, 
Remmon, e Thochen, e Asan, sinco cidades. 

33 E todos os seus lugarejos nos arre- 
dores d’estas cidades ate Baal: esta he a sua 
habitacao, e a distribui^ao das suas vivendas. 

34 E Mosobab e Jemlech, e Josa, filho 
d’Amasias, 

35 E Joel, e Jehu, filho de Josabia, filho 
de Saraia, filho d’Asiel, 

36 E Elioenai, e Jacoba, e Isuhaia, e 
Asaia, e Adiel, e Ismiel, e Banaia, 

37 E Ziza, filho de Sephei, filho d’Allon, 
filho d’Idaia, filho de Semri, filho de Sa- 
maia. 

38 Estes sao os Principes affamados nas 
suas linhagens, que se multiplicarao em ex- 
tremo nas casas das suas allian^as. 

39 E sahirao para se apoderarem de Ga- 
dor ate ao Oriente do valle, e para buscarem 
pastos para os seus gados. 

40 E acharao pastagens abundantes, e 
muito excellentes, e huma terra espacosis- 

; sima e quieta, e fertil, onde antes tinhao 
habitado os da linhasem de Cham. 
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41 Estes pois, que assima nomeamos, 
vierao em tempo de Ezechias, Rei de Juda; 
deitarao abaixo as suas tendas, e matarao os 
habitaotes, que alb acharao, e os destruirao 
ate ao dia de hoje: .e ficarao habitando em 
lugar d’elles, porque acharao alii pastos 
abundantissimos. 

42 E tambem quinhentos homens dos 
filhos de Simeon passarao ao monte de Seir, 
tendo por chefes a Phalthias, e Naarias, e 
Raphaias, e Oziel, filhos de Jesi : 

43 E desbaralarao os restos dos Amale- 
citas, que poderao escapar, e habitarao alii, 
em seu lugar, ate o dia de hoje. 

CAPITULO V. 
Descendentes de Ruben, de Gad, e da tneia 

Tribu de Manasses. 

OS filhos de Ruben, primogenito d’ls- 
rael, (porque este foi o seu primogenito ; 

mas porque violou o leito de seu pai, foi o 
seu direito de primogenitura dado aos filhos 
de Jose, filho d’Israel; e Ruben nao foi mais 
reputado o primogenito. 

2 Juda porem, que era o mais valente de 
todos os seus irmaos, da sua estirpe sahirao 
Principes; mas o direito de primogenitura 
foi conservado a Jose :) 

3 Os filhos pois de Ruben, primogenito 
d’Israel, forao: Enoch, e Phallu, Esron, e 
Carmi. 

4 Filhos de Joel forao: Samaia, pai de 
Gog, cujo filho foi Semei. 

5 Micha foi filho de Semei, Reia filho de 
Micha, Baal filho de Reia, 

6 Beera filho de Baal, a quem levou 
cativo Thelgathphalnasar, Rei dos Assyrios, 
e foi Principe na Tribu de Ruben. 

7 E seus irmaos, e toda a sua parentela, 
quando se fez a lista d’elles por familias, 
tiverao por Principes a Jehiel, e a Zacharias. 

8 E Bala, filho d’Azaz, filho de Samma, 
filho de Joel, estabeleceo-se em Aroer ate 
Nebo, e Beelmeon. 

9 Habitou tambem para olado oriental, 
ate a entrada do deserto, e ate ao rio Eu- 
frates. Porque possuiao grande quantidade 
de gado na Terra de Galaad. 

10 Mas no reinado de Saul pelejarao 
contra os Agareos, e os passarao a cutelo, e 
habitarao em lugar d’elles nas suas tendas, 
em todo o territorio, que olha para o Ori- 
ente de Galaad. 

11 Os filhos porem de Gad se estabelece- 
rao defronte d’elles no paiz de Basan ate 
Selcha; 

12 Joel era Cabe^a, e Saphan o segundo: 
e Janai, e Saphat governavao em Basan. 

13 E seus irmaos, segundo as casas de 
suas parentelas, erao : Michael, e Mosol- 
lam, e Sebe, e Jorai, e Jachan, e Zie, e 
Heber, sete. 

14 Estes forao filhos d’Abihail, filho de 
Uri, filho de Jara, filho de Galaad, filho de 
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Michael, filho de Jesesi, filho de Jeddo, 
filho de Buz. 

15 Forao tambem seus irmaos os filhos 
d’Abdiel, filho de Guni, Principe da casa 
nas suas linhagens. 

16 E habitarao em Galaad, e em Basan, 
e nas suas Aldeas, e em todos os suburbios 
de Saron, de hum termo a outro. 

17 Todos estes forao contados em tempo 
de Joathao, Rei de Juda, e em tempo de 
Jeroboao, Rei d’lsrael. 

18 Os filhos de Ruben, e de Gad, e da 
meia Tribu de Manasses, forao homens 
muito guerreiros, que traziao escudos, e es- 
padas, e que manejavao o arco, e destros 
para a guerra, quarenta e quatro mil, e sete- 
centos e sessenta, que marchavao em batalha. 

19 Tiverao guerra com os Agareos: mas 
os Itureos, e os de Naphis, e de Nodab 

20 Lhes derao auxilio. E forao entre- 
gues as suas maos os Agareos, e todos os 
que os haviao auxiliado ; porque invocarao 
a Deos quando pelejavao : e elle os ouvio, 
porque tinhao fe n’elle. 

21 E se fizerao senhores de tudo o que 
possuiao, de sincoenta mil camel os, e du- 
zentas e sincoenta mil ovelhas, e dous mil 
jumentos, e cem mil homens. 

22 E muitos dos feridos cahirao mortos : 
porque foi guerra do Senhor. E habitarao 
em seu lugar ate a transmigraf ao. 

23 Tambem os filhos da meia Tribu da 
Manasses possuirao as terras desde as extre- 
midades de Basan ate Baal, Ilermon, e 
Sanir, e o monte de Hermon, porque erao 
em muito grande numero. 

24 Estes forao os Principes das casas de 
sua linhagem: Epher, e Jesi, e Eliel, e 
Ezriel, e Jeremia, e Odoia, e Jediel, homens 
fortissimos, e possantes, e Generaes de gran¬ 
de reputafao entre as suas familias. 

25 Mas deixarao o Deos de seus pais, e 
se prostituirao, seguindo os deoses dos povos 
da terra, que Deos exterminou na sua pre- 
senca. 

26 E o Deos d’lsrael suscitou o espirito 
de Phul, Rei dos Assyrios, e o espirito de 
Thelgathphalnasar, Rei d’Assur: e trans- 
portou a Tribu de Ruben, e a Tribu de 
Gad, e a meia Tribu de Manasses, e os 
levou para Lahela, e para I labor, e para 
Ara, e para o rio Gozan, ate ao dia de 
hoje. 

CAPITULO VI. 
Posteridade de Levi. Descendentes d'Aar ao. 

Funcgoes dos Sacerdotes e Levitas. Ci- 
dades, que lhes forao assignadas, para elles 
habitarem. 

2 Filhos de Caath : Amram, Isaar, He¬ 
bron, e Oziel. 

3 Filhos d’Amram: Aarao, Moyses, e 
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Maria: Filhos d’Arao: Nadab e Abiu, 
Eleazar, e Ithamar. 

4 Eleazar gerou a Fineas, e Fineas gerou 
a Abisue. 

5 E Abisue gerou a Bocci, e Bocci gerou 
a Ozi. 

6 Ozi gerou a Zaraias, e Zaraias gerou a 
Meraioth. 

7 E Meraioth gerou Amarias, e Amarias 
gerou a Achitob. 

8 Achitob gerou a Sadoc, e Sadoc gerou 
a Achimaas. 

9 Achimaas gerou a Azarias, e Azarias 
gerou a Johanan. 

10 Johanan gerou a Azarias: este he o 
que exerceo o Sacerdocio no Templo, que 
Salomao fundou em Jerusalem. 

11 Azarias porem gerou Amarias, e Ama¬ 
rias gerou a Achitob. 

12 Achitob gerou a Sadoc, e Sadoc ge¬ 
rou a Sellum. 

13 Sellum gerou a Helcias, e Helcias 
gerou a Azarias. 

14 Azarias gerou a Saraias, e Saraias ge¬ 
rou a Josedec. 

15 Mas Josedec sahio, quando o Senhor 
transferio a Juda, e a Jerusalem por meio 
de Nabuchodonosor. 

16 Filhos de Levi pois forao: Gerson, 
Caath, e Merari. 

17 Estes sao os nomes dos filhos de Ger¬ 
son: Lobni, e Semei. 

18 Filhos de Caath : Amram, e Isaar, e 
Hebron, e Oziel. 

19 Filhos de Merari: Moholi, e Musi. 
E estas sao as familias de Levi, segundo as 
suas descendencias. 

20 Gerson Lobni; seu filho, Jahath seu 
filho, Zamma seu filho, 

21 Joah seu filho, Addo seu filho, Zara 
seu filho, Jethrai seu filho. 

22 Filhos de Caath : Aminadab seu filho, 
Core seu filho, Asir seu filho, 

23 Elcana seu filho, Abiasaph seu filho, 
Asir seu filho, 

24 Thahath seu filho, Uriel seu filho, 
Ozias seu fillip, Saul seu filho. 

25 Filhos d’Elcana: Amasai,e Achimoth, 
26 E Elcana: Filhos d’Elcana: Sophai 

seu filho, Nahath seu filho, 
27 Eliab seu filho, Jeroham seu filho, 

Elcana seu filho. 
28 Filhos de Samuel: Vasseni primoge- 

nito, e Abia. 
29 E Filhos de Merari: Moholi, Lobni 

seu filho, Semei seu filho, Oza seu filho, 
30 Sammaa seu filho, Haggia seu filho, 

Asaia seu filho. 
31 Estes sao os que David constituio 

sobre os cantores da casa do Senhor, desde 
que a Area foi collocada : 

32 E cantando ministravao diante do Ta- 
bernaculo do Testemunho, ate que Salomao 
edificou a casa do Senhor em Jerusalem : e 

exercitavao, o seu ministerio, segundo o seu 
tumo. 

33 E estes sao os que serviao juntamente 
com seus filhos : dos filhos de Caath, He- 
mam cantor, filho de Johel, filho de Samuel, 

34 Filho d’Elcana, filho de Jeroham, filho 
d’Eliel, filho de Thohu, 

35 Filho de Suph, filho d’Elcana, filho de 
Mahath, filho d’Amasai, 

36 Filho d’Elcana, filho de Johel, filho 
d’Azarias, filho de Sophonias, 

37 Filho de Thahath, filho d’Asir, filho 
d’Abiasaph, filho de Core, 

38 Filho d’lsaar, filho de Caath, filho de 
Levi, filho d’lsrael. 

39 E seu irmao Asaph, que estava a sua 
direita, Asaph filho de Barachias, filho de 
Samaa, 

40 Filho de Michael, filho de Basaia, 
filho de Melchia, 

41 Filho d’Athanai, filho de Zara, filho 
d’Adaia, 

42 Filho d’Ethan, filho de Zamma, filho 
de Semei, 

43 Filho de Jeth, filho de Gerson, filho 
de Levi. 

44 E seus irmaos, filhos de Merari, tinhao 
a esquerda: Ethan filho de Cusi, filho de 
Abdi, filho de Maloch, 

45 Filho de Hasabias, filho d’Amasias, 
filho de Helcias, 

46 Filho d’Amasai, filho de Boni, filho 
de Somer, 

47 Filho de Moholi, filho de Musi, filho 
de Merari, filho de Levi. 

48 E seus irmaos os Levitas, que forao 
destinados para todo o servifo do Taberna- 
culo da casa do Senhor. 

49 Mas Aarao, e seus filhos queimavao 
as victimas sobre o Altar dos holocauslos, e 
sobre o Altar dos perfumes, em tudo o que 
pertencia ao Santo dos Santos : e para 
que fizessem oracao por Israel, seguindo 
tudo o que Moyses, servo do Senhor, havia 
prescripto. 

50 Estes porem sao os filhos d’Aarao : 
Eleazar seu filho, Fineas seu filho, Abisue 
seu filho, 

51 Bocci seu filho, Ozi seu filho, Zarahia 
seu filho, 

52 Meraioth seu filho, Amarias seu filho, 
Achitob seu filho, 

53 Sadoc seu filho, Achimaas seu filho. 
54 E estas sao as suas moradas pelas po- 

voafoes, e arredores, isto he, dos filhos 
d’Aarao, pelas parentelas dos Caathitas : 
porque Ihes tinhao cahido por sorte. 

55 Derao-lhes pois Hebron, na Terra de 
Juda, e os suburbios que a rodeiao : 

56 Os campos porem da cidade, e os 
casaes, derao a Caleb, filho de Jephone. 

57 Derao tambem aos filhos d’Aarao ci- 
dades para refugio, Hebron, e Lobna, com 
os seus suburbios, , 

341 



PARALIPOMENOS, Liv. I. Cap. VII. 

58 Como tambem Jether, e Esthemo com 
os seus suburbios, e tambem Helen, e Dabir 
com os seus suburbios, 

59 Asan tambem, e Bethsemes, e os seus 
suburbios. 

60 E da Tribu de Benjamin : Gabee, e 
os seus suburbios, e Almath com os seus su¬ 
burbios, e tambem Anathoth com os seus 
suburbios : ao todo treze cidades, pelas suas 
familias. 

61 E aos filhos de Caatli, que restarao da 
sua familia, derao enr possessao dez cida¬ 
des da meia Tribu de Manasses. 

62 E aos filhos de Gersom, pelas suas 
familias, derao da Tribu d’lssachar, e da 
Tribu d’Aser, e da Tribu de Nephthali, e 
da Tribu de Manasses em Basan, treze 
cidades. 

63 E aos filhos de M6rari, pelas suas fa¬ 
milias, derao em sorte doze cidades da Tribu 
de Ruben, e da Tribu de Gad, e da Tribu 
de Zabulon. 

64 Derao tambem os filhos d’lsrael aos 
Levitas cidades, com os seus suburbios : 

65 E lhes derao por sorte estas cidades, 
da Tribu dos filhos de Juda, e da Tribu 
dos filhos de Simeon, e da Tribu dos filhos 
de Benjamin, as quaes chainarao dos seus 
nomes, 

66 E tambem-aos que erao da parentela 
dos filhos de Caath, e tiverao no seu dis- 
tricto cidades da Tribu d’Ephraim. 

67 Derao-lhes pois estas cidades para 
refugio : Sichem, com os seus suburbios, 
no monte d’Ephraim, e Gazer com os seus 
suburbios, 

68 E Jecmaam com os seus suburbios, e 
da mesraa sorte Bethoron, 

69 E assim tambem Ilelon com os seus 
suburbios, e Gethremmon da mesma ma- 
neira. 

70 E da meia Tribu de Manasses, derao 
Aner, e os seus suburbios, Baalam, e os 
seus suburbios : isto he aquelles, que ainda 
restavao da familia dos filhos de Caath. 

71 E aos filhos de Gersom derao da meia 
Tribu de Manasses, Gaulon em Basan, e os 
seus suburbios, e Astharoth com os seus 
suburbios. 

72 Da Tribu d’lssachar: Cedes, e os 
seus suburbios, e Dabereth com os seus su¬ 
burbios, 

73 E tambem Ramoth, e os seus subur¬ 
bios, e Anem com os seus suburbios. 

74 E da Tribu d’Aser: Masai com os 
seus suburbios, e Abdon semelhantemente, 

75 E tambem Hucac, e seus suburbios, e 
Rohob com os seus suburbios. 

76 E da Tribu de Nephthali : Cedes em 
Galilea, e os seus suburbios, Hamon com 
os seus suburbios, e Cariathaim, e seus 
suburbios. 

77 E aos filhos de Merari, que ainda res¬ 
tavao : da Tribu de Zabulon, Remmono, e 
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os seus suburbios, e Thabor com os seus 
suburbios : 

78 E da banda d’alem do Jordao, de- 
fronte de Jericho, ao Oriente do Jordao, da 
Tribu de Ruben, Bosor no deserto com os 
seus suburbios, e Jassa com os seus subur¬ 
bios, 

79 Assim tambem Cademoth, e os seus 
suburbios, e Mephaat com os seus suburbios. 

80 Como tambem da Tribu de Gad, Ra¬ 
moth em Galaad, e os seus suburbios, e 
Manaim com os seus sqburbios, 

81 E mais Hesebon com os seus subur¬ 
bios, e Jezer com os seus suburbios. 

CAPITULO VII. 
Posteridade d’lssachar, de Benjamin, de 

Nephthali, de Manasses, d’Ephraim, e 
d’Aser. 

OS filhos de Issachar forao quatro: 
Thola, e Phua, Jasub, e Simeron. 

2 Os filhos de Thola forao : Ozi, e Ra- 
phaia, e Jeriel, e Jemai, e Jebsem, e Sa¬ 
muel, que forao Principes das casas de suas 
linhagens. Da linhagem de Thola forao 
contados, em tempo de David, vinte e dous 
mil e seiscentos homens valerosissimos. 

3 Filhos d’Ozi: Izrahia, do qual nascerao 
Michael, e Obadia, e Johel, e Jesia, todos 
sinco Principes. 

4 E elles tiverao pelos seus ramos, e fa¬ 
milias trinta e seis mil homens fortissimos, e 
promptos para combater: porque tiverao 
muitas mulheres, e filhos. 

5 E dos seus irmaos em toda a casa 
d’Issachar se contarao oitenta e sete mil 
combatentes valerosissimos. 

6 Os filhos de Benjamin forao tres : Bela, 
e Bechor, e Jadihel. 

7 Os filhos de Bela forao : Esbon, e Ozi, 
e Oziel, e Jerimoth, e Urai, sinco Chefes de 
familias, e homens valentissimos para o 
combate: e o numero d’estes foi de vinte e 
dous mil e trinta e quatro. 

8 E os filhos de Bechor forao : Zamira, 
e Joas, e Eliezer, e Elioenai, e Amri, e 
Jerimoth, e Abia, e Anathoth, e Almath : 
todos estes filhos de Bechor. 

9 E forao contados nas suas familias, 
pelos ramos das suas linhagens, vinte mil e 
duzentos, mui valerosos para a guerra. 

10 E os filhos de Jadihel forao : Balan. 
E filhos de Balan forao: Jehus, e Benjamin, 
e Aod, e Chanana, e Zethan, e Tharsis, e 
Ahisahar: 

11 Todos estes filhos de Jadihel forao 
Principes das suas familias, homens mui 
valerosos, dezesete mil e duzentos, que 
sahiao ao combate. 

12 E Sapham, e Ilapham forao filhos de 
Hir : e Hasim filho d\Aher. 

13 E os filhos de Nephthali forao : Jasiel, 
e Guni, e Jeser, e Sellum, que descendiao 
de Bala. 
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14 E Esriel foi filho de Manasses : e de 
huma Syriana, sua concubina, teve a Ma- 
chir, pai de Galaad. 

15 E Machir tomou mulberes para seus 
filhos Haphim, e Saphan; e teve huma irma 
por nome Maacha: e o nome do segundo 
foi Salphaad, e Salphaad teve filhas : 

16 E Maacha, mulher de Machir, pario 
hum filho, ao qual ella chamou por nome 
Phares : e seu irmao se chamou Sares: e 
seus filhos forao, Ulam, e Recen. 

17 E o filho d’Ulam foi, Badan : estes 
sao os filhos de Galaad, filho de Machir, 
filho de Manasses. 

18 E sua irma Regina pario hum Varao 
Fermoso, e Abiezer, e Mohola. 

19 E os filhos de Semida forao: Ahin, e 
Sechern, e Leci, e Aniam. 

20 Eos filhos d’ Ephraim forao: Suthala, 
Bared, seu filho, Thahath, seu filho, Elada, 
seu filho, Thahath, seu filho, Zabad, seu filho, 

21 E Suthala, seu filho, e Ezer, e Elad, 
filhos d’este : mas os habitantes de Geth os 
matarao, por elles terem vindo roubar as 
suas terras. 

22 Por muitos dias pois os chorou 
Ephraim seu pai; e seus irmaos vierao para 
o consolar. 

23 Depois ajuntou-se com sua mulher: e 
ella concebeo, e pario hum filho, e o chamou 
Bcria, por ter nascido do meio dos pezares 
da sua familia: 

24 E sua filha foi Sara, que edificou a 
alta, e a baixa Bethoron, e Ozensara. 

25 E seu filho foi Rapha, e Reseph, e 
Thale, de quem nasceo Thaan, 

26 O qual foi pai de Laadan: d’este 
foi tambem filho Ammiud, que gerou a 
Elisama, 

27 Do qual nasceo Nun, que foi pai de 
Josue. 

28 E a sua possessao, e a sua morada 
forao Bethel com as suas dependencias, e 
Noran da banda do Oriente, e Gazer com o 
que lhe pertence da banda do Occidente, 
como tambem Sichem com as suas depen¬ 
dencias, ate Aza, com as suas dependencias. 

29 E nos confins dos filhos de Manasses, 
Bethsan, e as suas dependencias ; Thanach, 
e suas dependencias ; Mageddo, e suas de¬ 
pendencias; Dor, e suas dependencias: 
n’estes lugares habitarao os filhos de Jose, 
filho dTsrael. 

30 Filhos d’Aser forao: Jemna, e Jesua, 
e Jessui, e Baria, e Sara, sua irma. 

31 E filhos de Baria: Heber, e Melchiel: 
este he o pai de Barsaith. 

32 E Heber gerou a Jephlat, e a Somer, 
e a Hofham, e a Suaa, sua irma. 

33 Filhos de Jephlat: Phosech, e Cha- 
maal, e Asoth: estes sao os filhos de 
Jephlat. 

34 E filhos de Somer : Alii, e Roaga, e 
Haba, e Aram. 
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35 E filhos de Ileleni, seu irmao: Supha, 
e Jemna, e Selles, e Amal. 

36 E filhos de Supha : Sue, Ilarnapher, 
e Sual, e Beri, e Jamra, 

37 Bosor, e Hod, e Samma, e Salusa, e 
Jethran, e Bera. 

38 Filhos de Jether; Jephone, e Phas- 
pha, e A ra. 

39 E filhos d’Olla: Aree, e Haniel, e 
Resia. 

40 Todos estes forao filhos d’Aser, chefes 
de familias, capitaes distinctos, e valerosis- 
simos d’entre os commandantes dos exerci- 
tos: e o numero dos que estavao em idade 
de tomar armas, montava a vinte e seis 
mil. 

CAPITULO VIII. 
Descendentes de Benjamin ate Saul. Filhos 

de Saul. 

ENJAMIN gerou a Bale, seu primoge- 
nito, a Asbel o segundo, a Ahara o 

terceiro, 
2 A Nohaa o quarto, e a Rapha o quinto. 
3 E os filhos de Bale forao: Addar, e 

Gera, e Abiud, 
4 E Abisue, e Naaman, e Ahoe, 
5 Como tambem Gera, e Sephuphan, e 

Hu ram. 
6 Estes sao os filhos d’Aod, chefes das fa¬ 

milias que habitarao em Gabao, e que forao 
transportados para Manahath. 

7 E Naaman, e Achia, e Gera o mesrno 
que os transportou, e o que gerou a Oza, e 
a Abiud. 

8 Mas Saharaim teve filhos no paiz de 
Moab, depois que deixou a Ilusim, e a 
Bara, suas mulheres. 

9 Teve pois de Ilodes, sua mulher, a 
Jobab, e a Sebia, e a Mosa, e a Molchom, 

10 E tambem a Jehus, e a Sechia, e a 
Marma: estes forao seus filhos, chefes em 
suas familias. 

11 E Mehusim gerou a Abitob, e a El- 
phaal. 

12 E filhos d’Elphaal forao : Heber, e 
Misaath, e Samad : este fundou Ono, e Lod, 
com os lugares dos seus districtos: 

13 E Baria, e Sama, chefes dos ramos, 
que se estabelecerao em Aialon : estes affu- 
gentarao os habitantes de Geth. 

14 E Ahio, e Sesac, e Jerimoth, 
15 E Zabadia, e Arod, e Heder, 
16 E Michael, e Jespha, e Joha, filhos de 

Baria; 
17 E Zabadia, e Mosollam, e Ilezeci, e 

Heber, 
18 E Jesamari, e Jezlia, e Jobab, filhos 

d’Elphaal; 
19 E Jacim, e Zechri, e Zabdi, 
20 E Elioenai, e Selethai, e Eliel, 
21 E Adaia, e Baraia, e Samarath, filhos 

de Semei; 
22 E Jespham, e Heber, e Eliel, 
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23 E Abdon, e Zechri, e Hanan, 
24 E Hanania, e Elam, e Anathothia, 
25 E Jephdaia, e Phanuel, filhos de 

Sesac; 
26 E Samsari, e Sohoria, e Otholia, 
27 E Jersia, e Elia, e Zechri, filhos de 

Jeroham : 
28 Estes sao os Patriarchas, e os chefes 

das familias, que habitarao em Jerusalem. 
29 Em Gabaon porem habitarao Abiga- 

baon; e sua mulher chamava-se Maacha: 
30 E seu filho primogenito Abdon, e Sur, 

e Cis, e Baal, e Nadab, 
31 Como tambem Gedor, e Ahio, e 

Zacher, e Macelloth: 
32 E Macelloth gerou a Samaa: e estes 

habitarao em Jerusalem, com os do mesmo 
ramo, da parte opposta a seus irmaos. 

33 Ner porem gerou a Cis, e Cis gerou a 
Saul. Mas Saul gerou Jonathas, e Melchi- 
sua, e Abinadab, e Esbaal. 

34 E filho de Jonathas, foi Meribbaal : e 
Meribbaal foi pai de Micha. 

35 Filhos de Micha : Phithon, e Melech, 
e Tharaa, e Ahaz. 

36 E Ahaz gerou a Joada: e Joada ge¬ 
rou a Alamath, e Azmoth, e Zamri : Zamri 
porem gerou a Mosa. 

37 E Mosa gerou a Banaa, cujo filho foi 
Rapha, do qual veio Elasa, que gerou a Asel. 

38 E Asel teve seis filhos com estes 
nomes: Ezricam, Bocru, Ismahel, Saria, 
Obdia, e Hanan: todas estes forao filhos 
d’Asel. 

39 E os filhos d’Esec, seu irmao, forao : 
Elam primogenito, e Jehus o segundo, e 
Eliphalet o terceiro. 

40 E os filhos d’Ulam forao homens ro- 
bustissimos, e de grandes formas no atirar do 
arco: e que tiverao muitos filhos, e netos 
ate cento e sincoenta. Todos estes filhos de 
Benjamin. 

CAPITULO IX. 
Primeiros habitantes de Jerusalem, depois da 

tornada do cativeiro de Babylonia. Nomes 
dos Sacerdotes, e dos Levitas, que vierao ao 
Ternplo. Genealogia de Saul. 

UOI pois todo o Israel contado : e o seu 
numero foi escrito no Livro dos Reis 

d’Israel, e de Juda : e elles forao transpor- 
tados a Babylonia, por causa dos seus de- 
lictos. 

2 E os que primeiro se estabelecerao nas 
suas possessoes, e nas suas cidades, forao os 
de Israel, e os Sacerdotes, e os Levitas, e os 
Nathineos. 

3 Restabelec&rao-se em Jerusalem da 
Tribu de Juda, e da Tribu de Benjamin, e 
tambem das Tribus d’Ephraim, e de Ma- 
nasses : 

4 Othei, filho d’Ammiud, filho d’Amri, 
filho d’Omrai, filho de Bonni, hum dos 
filhos de Phares, filho de Juda. 
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5 E de Siloni: Asaia, filho primogenito, 
e os seus filhos. 

6 E dos filhos de Zara: Jehuel, e os ir¬ 
maos d’estes, em numero de seiscentos e 
noventa. 

7 E da Tribu de Benjamin: Salo, filho 
de Mosollam, filho d’Odvia, filho d’Asana: 

8 E Jobania, filho de Jeroham : e Ela, 
filho d’Ozi, filho de Mochori: e Mosollam, 
filho de Saphatias, filho de Rahuel, filho de 
Jebanias : 

9 E os irmaos d’estes por suas familias, 
ate ao numero de novecentos e sincoenta e 
seis. Todos estes chefes de familias nas 
nas casas de seus pais. 

10 E dos Sacerdotes: Jedaia, Joiarib, e 
Jachim: 

11 Como tambem Azarias, filho de Hel- 
cias, filho de Mosollam, filho de Sadoc, 
filho de Maraioth, filho d’Achitob, Pontifice 
da casa de Senhor. 

12 E Adaias, filho de Jeroham, filho de 
Phassur, filho de Melchias: e Maasai, filho 
d’Adiel, filho de Jezra, filho de Mosollam, 
filho de Mosollamith, filho d’Emmer : 

13 E os irmaos d’estes, chefes de suas 
familias, ate ao numero de mil setecentos e 
sessenta, homens fortissimos e robustos para 
cumprirem as fadigas do ministerio na casa 
do Senhor. 

14 E dos Levitas forao : Semeia, filho de 
Hassub, filho d’Ezricam, filho de Hasebia, 
dos filhos de Merari; 

15 E Bacbacar carpinteiro, e Galal, e 
Mathanias, filho de Micha, filho de Zechri, 
filho d’Asaph; 

16 E Obdia, filho de Semeia, filho de 
Galal, filho d’ldithun; e Barachia, filho 
d’Asa, filho d’Elcana, que morou nos arra- 
baldes de Netophati. 

17 E os Porteiros: Sellum, e Accub, e 
Telmon, e Ahimam: e Sellum seu irmao o 
primeiro. 

18 A te aquelle tempo estavao os filhos de 
Levi de guarda, por seu turno, a porta do 
Rei, que ficava ao Oriente. 

19 E Sellum, filho de Core, filho d’Abi- 
asaph, filho de Core, com seus irmaos, e 
toda a casa de seu pai; estes sao os Coritas 
estabelecidos sobre as obras do ministerio, 
guardas das portas do Tabernaculo : e as 
suas familias revezadas guardavao a entrada 
do arraial do Senhor. 

20 Phinees porem, filho d’Eleazar, era o 
seu chefe diante do Senhor. 

21 E Zacharias, filho de Mosollamia, era 
o porteiro da porta do Tabernaculo do 
Testemunho. 

22 Todos estes escolhidos para guardar as 
portas, erao em numero de duzentos e doze; 
e estavao descriptos nas suas cidades: aos 
quaes estabelecerao David, e Samuel, q 
Vidente, segundo a sua fe, 

23 Tanto a elles, como a seus filhos, para 
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guardarem, por seu tarno, as portas da casa 
do Senhor, e as do Tabernaculo. 

24 Os porteiros estavao alojados nos lu- 
gares, correspondentes aos quatro ventos: 
isto he, ao Oriente, e ao Oecidente, e ao 
Setentriao, e ao Meiodia/ 

25 E seus irmaos moravao nas suas 
Aldeas, e vinha eada hum no seu sabbado, 
de tempo em tempo. 

26 A estes quatro Levitas estava confiado 
todo o numero dos porteiros; e erao os 
encarregados das camaras, e dos thesouros 
da casa do Senhor. 

27 A sua vivenda era a roda do Templo 
do Senhor, cada hum na sua guarda: para 
que, quando fosse a hora, abrissem elles 
mesmos as portas pela manha. 

28 Da linhagem d’estes erao tambem os 
que tinhao a seu cuidado todos os moveis 
do ministerio : porque os moveis se traziao, 
e se tiravao por conta. 

29 Destes erao tambem os que tinhao a 
seu cargo os utensis do Santuario, e que 
tinhao cuidado da farinha, e do vinho, e do 
azeite, e do incenso, e dos aromas. 

30 Mas os filhos dos Sacerdotes faziao os 
unguentos dos aromas. 

31 E o Levita Mathathias, filho primoge- 
nito de Sellum Corita, tinha a intendencia 
sobre o que se frigia na sartaa. 

32 E alguns dos filhos de Caath, seus 
irmaos, tinhao a seu cargo os Paes da Pro- 
posifao, para os prepararem sempre frescos 
em todos os sabbados. 

33 Estes erao os primeiros d’entre os can- 
tores das familias dos Levitas, que moravao 
nas pousadas do Templo, para de continuo 
preencherem de dia, e de noite o seu mi¬ 
nisterio. 

34 Os Chefes dos Levitas, Principes das 
suas familias, ficarao em Jerusalem. 

35 Mas em Gabaon morarao Jehiel, pai 
de Gabaon; e sua mulher chamava-se 
Maacha. 

36 Abdon, seu filho primogenito, e Sur, e 
Cis, e Baal, e Ner, e Nadab, 

37 Como tambem Gedor, e Ahio, e Za- 
charias, e Macelloth. 

38 E Macelloth foi pai de Samaan : estes 
morarao em Jerusalem com os da sua casa, 
defronte de seus irmaos. 

39 E Ner foi pai de Cis; e Cis pai de 
Saul; e Saul gerou a Jonathas, e a Melchi- 
sua, e a Abinadab, e a Esbaal. 

40 E Jonathas teve por filho a Merib- 
baal : e Meribbaal foi pai de Micha. 

41 E os filhos de Micha forao : Phithon, 
e Melech, e Tharaa, e Ahaz. 

42 E Ahaz gerou a Jara, e Jara gerou a 
Alamath, e a Azmoth, e a Zamri. E Zamri 
gerou a Mosa. 

43 E Mosa gerou a Banaa : cujo filho 
Raphaia gerou a Elasa, do qual nasceo Asel. 

44 E Asel teve seis filhos com estes 
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nomes: Ezricam, Bocru, Ismahel, Saria, 
Obdia, Hanan : estes sao os filhos d’Asel. 

CAPITULO X. 
Morte de Saul, e de seus filhos. 

AS os Filistheos pelejarao contra Israel, 
e os Israelitas fugirao dos Palesthinos, 

e cahirao mortos no monte de Gelboe. 
2 E apropinquando-se os Filistheos, indo 

no alcance de Saul, e seus filhos, matarao 
Jonathas, e Abinadab, e Melchisua, filhos 
de Saul. 

3 E o combate se fez mais rijo contra 
Saul, e os frecheiros o reconhecerao, e o 
traspassarao com as setas. 

4 E disse Saul ao seu Escudeiro: Desem- 
bainha a tua espada, e mata-me : nao suc- 
ceda virem esses incircuncidados, e zombem 
de mim. Mas o seu Escudeiro, possuido 
de temor, nao quiz tal fazer: Saul pois pe- 
gou na sua espada, e se lancou sobre ella. 

5 O que tendo visto o seu Escudeiro, isto 
he, que Saul estava morto, elle mesmo se 
larifou tambem sobre a sua propria espada, 
e morreo. 

6 Morreo pois Saul, e tres filhos seus, e 
toda a sua casa pereceo juntamente. 

7 E tendo visto este successo os Israelitas, 
que habitavao nos campos, fugirao : e mortos 
Saul, e seus filhos, desampararao as suas ci- 
dades, e se espalharao cada hum para seu 
cabo : e vierao os Filistheos, e se estabele- 
cerao n’ellas. 

8 Ao outro dia pois tirando os Filistheos 
os despojos dos mortos, acharao a Saul, e a 
seus filhos estendidos no monte de Gelboe. 

9 E tendo-o tambem despojado a elle, e 
tendo-lhe cortado a cabe^a, e depois de lhe 
despirem as armas, o mandarao para a sua 
terra, para ser visto por todas as partes, e 
para que fosse exposto nos templos dos seus 
idolos, e aos olhos dos povos : 

10 E consagrarao as suas armas no 
templo do seu deos, e pregarao a cabe^a no 
templo de Dagon. 

11 Como os habitantes de Jabes de Ga- 
laad ouvissem isto, a saber, tudo o que os 
Filistheos haviao feito a Saul, 

12 Juntarao-se os mais fortes d ’elles, 
partirao, e tirarao os cadaveres de Saul, e de 
seus filhos; e os trouxerao a Jabes, e enter- 
rarao os seus ossos debaixo do carvalho, que 
havia em Jabes, e jejuarao sete dias. 

13 Morreo pois Saul por causa das suas 
iniquidades, porque tinha prevaricado o 
mandamento, que o Senhor lhe tinha posto, 
e o nao observou: e ate consultou huma 
Pythonissa, 

14 E nao poz a suaesperan^a no Senhor: 
pelo que o matou, e transferio o seu Reino 
para David, filho d’lsai. 

CAPITULO XI. 
David sagrado Rei d'Israel. Cerco de Je¬ 

rusalem. Joab General dos exercitos de 
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David. Names dos mais homens, que es- 
tavdo com David. 

/^10NGREG0U-SE pois todo o Israel 
^ com David em Hebron, dizendo : Nos 
somos teus ossos, e tua carne. 

2 E ja muito d’antes, quando ainda rei- 
nava Saul, tu eras o que capitaneavas, e 
conduzias a Israel; porque a ti disse o 
Senhor, teu Deos: Tu apascentaras o meu 
povo d’Israel, e tu seras o seu Principe. 

3 Todos os Anciaos d’lsrael pois vierao 
ter com o Rei em Hebron; e David fez 
concerto com elles diante do Senhor : e o 
ungirao Rei sobre Israel, em conformidade 
da palavra do Senhor, que elle proferira por 
boca de Samuel. 

4 E marchou David, e todo o Israel para 
Jerusalem : esta he Jebus, onde estavao os 
Jebuseos, habitantes do paiz. 

5 E disserao os que habitavao em Jebus a 
David : Tu nao entraras aqui. Mas David 
tomou a fortaleza de Siao, que he a Cidade 
de David, 

6 E disse: Todo o que primeiro matar 
hum Jebuseo, sera Principe e General. 
Subio pois primeiro Joab, filho de Sarvia, e 
foi feito Principe. 

7 E David habitou na Fortaleza; e por 
isso se chamou Cidade de David. 

8 E edificou a cidade no seu contorno, 
desde Mello ate aoutra extremidade; e Joab 
reparou o resto da cidade. 

9 E fazia David progressos, adiantando- 
se, e fortalecendo-se ; e o Senhor dos Exer- 
citos era com elle. 

10 Eis-aqui os principaes entre os homens 
fortes de David, que o ajudarao para se 
fazer Rei sobre todo o Israel, segundo a 
palavra, que o Senhor disse a Israel. 

11 E eis-aqui o numero dos valentes de 
David: Jesbaam, filho de Iiachamoni, 
Principe entre trinta: este levantou a sua 
lanfa sobre trezentos, que ferio de huma so 
vez. 

12 E depois d’este Eleazar, Ahohita, filho 
de seu tio paterno, que era entre os tres 
poderosos: 

13 Este se achou com David em Phes- 
domim, quando os Filistheos se ajuntarao 
alii para dar batalha: e o campo d’aquelle 
lugar estava cheio de cevada, e o povo tinha 
fugido da vista dos Filistheos. 

14 Estes se tiverao firmes no meio do 
campo, e o defend brao : e tendo destrofado 
os Filistheos, deo o Senhor huma grande 
prosperidade ao seu povo. 

15 Desc^rao porem os tres dos trinta 
Principes a rocha, onde estava David, ao 
pe da caverna d’Odollam, quando os Fi¬ 
listheos vierao acampar-se no Valle de 
Raphaim. 

16 E David estava no presidio, e huma 
guarnifao dos Filistheos estava em Beth¬ 
lehem. 

17 David pois sen tio huma grande sede, 
e disse : Oh se alguem me desse agua da 
cisterna de Bethlehem, que esta na porta ! 

18 Logo estes tres homens atravessarao 
pelo meio do campo dos Filistheos, e tirarao 
agua da cisterna de Bethlehem, que estava a 
porta, e a trouxerao a David para que be- 
besse : elle nao a quiz beber, mas antes a 
offereceo em libacao ao Senhor, 

19 Dizendo: Longe de mim que eu tal 
fafa na presenpa do meu Deos, e que eu 
beba o sangue d’estes homens : porque me 
trouxerao agua com perigo de suas vidas. E 
por esta causa nao a quiz beber : isto fizerao 
estes tres valentissimos. 

20 E Abisai, irmao de Joab, elle mesmo 
era o primeiro dos outros tres : elle levantou 
a sua lan^a contra trezentos, que matou, e 
elle era o mais nomeado entre os tres; 

21 E o mais notavel d’entre os tres se- 
gundos, e seu Chefe : todavia nao igualava 
aos tres primeiros. 

22 Banaias de Cabseel, filho de Joiada, 
homem valentissimo, que se signalou em 
grandes feitos: este' matou os dous Aries 
de Moab : e elle desceo, e matou hum leao 
no meio de huma cisterna, em tempo de neve. 

23 Este matou tambem hum Egypcio, 
cuja estatura era de sinco covados, e tinha 
huma lanfa como o orgao do fear dos tece- 
loes : desceo pois contra elle com huma 
vara, e lhe tirou a lanf a, que tinha na mao; 
e o matou com a sua mesma lanf a. 

24 Estas cousas fez Banaias, filho de 
Joiada, que era o mais affamado entre os 
tres valentes, 

25 O primeiro entre os trinta, todavia 
nao igualava aos tres primeiros : e David o 
admittio ao seu conselho. 

26 Poiem os mais valentes do exercito 
erao : Asael, irmao de Joab; e Elchanan, 
de Bethlehem, filho de seu tio paterno ; 

27 Sammoth, d’ Arori; IIelles,'de Pha- 
loni; 

28 Ira, de Thecua, filho d’Acces; Abie- 
zer, d’Anathothi; 

29 Sobbochai, de Ilusathi; llai, d’Ahoh; 
30 Maharai, de Netophathi; Heled, filho 

de Baana, de Netophathi; 
31 Ethai, filho de Ribai, de Gabaath, da 

Tribu de Benjamin; Banaia, de Pharaton; 
32 Hurai, da Torrente de Gaas; Abiel, 

d’Arbath; Azmolh, de Baurami; Aliaba, 
de Salaboni: 

33 Os filhos d’Assen, Gezonita; Jona¬ 
than, filho de Sage, d’Arari; 

34 Aliiam, filho de Sachar, d’Arari; 
35 Eliphal, filho d’Ur ; 
36 Epher, de Mecherath ; Ahia, de Phe- 

loni ; 
37 Hesro, do Carmelo ; Naarai, filho 

d’Asbai; 
38 Joel, irmao de Nathan; Mibahar, 

filho d’Agarai; 
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39 Selec, d’Ammoni; Naarai, de Beroth, 
Escuderio de Joab, filho de Sarvia; 

40 Ira, de Jethrei; Gareb, de Jethrei; 
41 Urias, Hetheo; Zabad, filho d’Oholi; 
42 Adina, filho de Siza, da Tribu de Ru¬ 

ben, chefe dos Rubenitas, e com elle trinta: 
43 Ilanan, filho de Maacha, e Josaphat, 

de Mathani; 
44 Ozia, d’Astaroth; Samma, e Jehiel, 

filhos de Hotao, d’Arori; 
45 Jedihel, filho de Samri, e Joha, seu 

irmao, de Thosa; 
46 Eliel, de Mahumi, e Jeribai, e Josaia, 

filhos d’Elnaem, e Jethma, de Moab ; Eliel, 
e Obed, e Jasiel, de Masobia. 

CAPITULO XII. 
Lista dos que se ujuntdrao a David, durante 

a perseguicao de Saul: e dos que vierdo 
dar-lhe a investidura de Rei cm Hebron, 
depots da morte d'aquelle Principe. 

TASTES tambem vierao achar-se com Da- 
vid em Siceleg, quando ainda fugia de 

Saul, filho de Cis, os quaes erao homens 
fortissimos, e excellentes guerreiros, 

2 Que manejavao o arco, e que arremes- 
savao com ambas as maos pedras com fun- 
das, e que disparavao settas: dos irmaos de 
Saul, de Benjamin: 

3 O Principe Ahiezer, e Joas, filhos de 
Samaa, de Gabaath, e Jaziel, e Phallet, filhos 
d’Azmoth, e Baracha, e Jehu d’Anathoti; 

4 E Samaias, de Gabaon, o mais valente 
entre os trinta, e commandante dos trinta. 
Jeremias, e Jeheziel, e Johanan, e Jezabad, 
de Gaderoth ; 

5 E Eluzai, e Jerimuth, e Baalia, e Sa¬ 
maria, e Saphatia, de Haruphi; 

6 Elcana, e Jesia, e Azareel, e Joezer, e 
Jesbaam, de Carehim ; 

7 E Joela, e Zabad ia, filhos de Jeroham, 
de Gedor. 

8 E tambem de Gaddi se passarao para 
David, quando estava occulto no deserto, 
homens mui valentes, e soldados optimos, 
armados d’escudo, e lan^a : a sua catadura 
era como a de leao, e volozes bem como as 
cabras montanhezas : 

9 O primeiro era Ezer, o segundo Obdias, 
o terceiro Eliab, 

10 O quarto Masmana, o quinto Jeremias, 
110 sexto Ethi, o setimo Eliel, 
12 0 oitavo Johanan, o nono Elzebad, 
13 O decimo Jeremias, o undecimo 

Machbanai. 
14 Estes da Tribu de Gad, tinhao o com¬ 

mando do exercito : o menor commandava 
cem soldados, e o maior, mil. 

15 Estes sao os que passarao o Jordao 
no primeiro mez, quando costuma trasbordar 
por sima das suas ribeiras : e pozerao em 
fugida a tod os os que habitavao nos valles, 
assim ao Oriente, como ao Occidente. 

16 E vierao tambem da Tribu de Benja¬ 

min, e da Tribu de Juda ao Forte, onde 
labitava David. 

17 E David lhes sahio ao encontro, e 
disse : Se vos vindes pacificamente a soccor- 
rer-me, o meu corafao se unira ao vosso : 
mas se vos vindes por parte de meus inimi- 
gos a surprender-me, como eu nao faco mal 
nenhum, o Deos de nossos pais seja d’isto 
testemunha, e juiz. 

18 Amasai porem, o primeiro entre os 
trinta, se revestio de espirito, e disse : Nos 
somos teus, 6 David, e comtigo, 6 filho 
d’lsai: paz, paz seja comtigo, e paz seja com 
os teus defensores ; porque o teu Deos te 
protege. David pois os recebeo, e os fez 
commandantes das tropas. 

19 E tambem da Tribu de Manasses se 
passarao para David, quando elle marchava 
com os Filistheos contra Saul para pelejar ; 
mas nao pelejou com elles: porque os Prin- 
cipes dos Filistheos, tendo feito conselho, o 
despedirao, dizendo : Elle, com perigo de 
nossas vidas, voltara para Saul, seu amo. 

20 Quando pois voltou para Siceleg, 
fugirao para elle da Tribu de Manasses, 
Ednas, e Jozabad, e Jedihel, e Michael, e 
Ednas, e Jozabad, e Eliu, e Salathi, com¬ 
mandantes de mil homens na Tribu de Ma¬ 
nasses : 

21 Estes derao auxilio a David contra os 
lad roes; porque todos erao homens fortissi¬ 
mos, e forao feitos capitaes no exercito. 

22 Assim cada dia concorriao a David 
para o auxiliarem, ate que se fez hum gran¬ 
de numero, como hum exercito de Deos. 

23 E este he tambem o numero dos capi¬ 
taes do exercito, que vierao ter com David, 
quando estava em Hebron, para transferirem 
n’elle o reino de Saul, conforme a palavra do 
Senhor: 

24 Filhos de Juda, que manejavao escu¬ 
do, e lanpa, seis mil e oitocentos homens, 
prestes para a peleja. 

25 Dos filhos de Simeon, homens alenta- 
dissimos para a guerra, sete mil e cem. 

26 Dos filhos de Levi, quatro mil e seis- 
centos. 

27 E Joiada, Principe da linhagem de 
Aarao, e com elle tres mil e setecentos. 

28 E Sadoc, mofo d’excellente indole, 
e a casa de seu pai, vinte e dous chefes de 
familia. 

29 E dos filhos de Benjamin, irmaos de 
Saul, tres mil : porque a maior parte d’estes 
seguia ainda a casa de Saul. 

30 E dos filhos d’Ephraim, vinte mil e 
oitocentos homens, mui esforyados, e de 
nome nas suas familias. 

31 E da meia Tribu de Manasses, de- 
zoito mil, os quaes, cada hum pelo seu nome, 
vierao para estabelecer Rei a David. 

32 E dos filhos d’lssachar, homens eru- 
I ditos, e que sabiao notar todos os tempos, 
| para ordenarem a Israel o que devia fazer, 

347 



PARAL1P0MEN0S, Liv. I. Cap. XIII. XIV. 

duzentos chefes: e todo o resto da Tribu 
seguia o sen conselho. 

33 E dos de Zabulon, que hiao a guerra, 
e se punhao em campo, providos d’armas 
bellicas, vierao sincoenta mil em auxilio, 
sem algum refolho de corayao. 

34 E dos de Nephthali, mil officiaes ; e 
com elles trinta e sete mil homens, armados 
d’escudos, e de lan^as. 

35 E dos de Dan, vinte e oito mil e seis- 
centos, prom])tos para a guerra. 

36 E dos d’Aser, quarenta mil, que mar- 
chavao em batalha, e prestes para atacar. 

37 E vierao da banda d’alem do Jordao 
cento e vinte mil dos filhos de Ruben, e de 
Gad, e da meia Tribu de Manasses, provi¬ 
dos d’armas de guerra. 

38 Todos estes bravos guerreiros, promptos 
para pelejar, vierao com hum coracao sin- 
cero a Hebron, para constituir Rei a David 
sobre todo o Israel : e tambem todo o resto 
d’lsrael estavacom hum mesmo coracao, em 
que se fizesse a David seu Rei. 

39 E elles se demorarao la junto a David 
tres dias, comendo, e bebendo : porque seus 
irmaos lhes tinhao feito as provisoes. 

40 Mas alem dos vizinhos, ate os d’lssa- 
char, e de Zabulon, e de Nephthali, traziao 
em jumentos, e camelos, e machos, e bois, 
viveres para se sustentarem : traziao farinha, 
figos, passas d’uva, vinho, azeite, bois, e 
carneiros, em abundancia, e de sobejo : 
porque havia regozijo em Israel. 

CAPITULO XIII. 
A Area he levada de Cariathiarim. Oza 

ferido de morte pela ter tocado. A Area 
depositada em casa d'Obededom. 

AVID porem teve conselho com os 
Tribunos, e Centurioes, e com todos os 

Principes, 
2 E disse a todo o ajuntamento d’lsrael: 

Se vos sois de parecer; e se vem do Senhor, 
nosso Deos, o que eu vos proponho; envie- 
mos a todos os nossos irmaos, por tod as as 
provincias d’Israel, e aos Sacerdotes, e 
Levitas, que habitao nos arrabaldes das ci- 
dades, para que se ajunlem comnosco ; 

3 E reconduzamos para nos a Area do 
nosso Deos : porque nos nao a buscamos 
nos dias de Saul. 

4 E todo o ajuntamento respondeo que 
assim se fizesse : porque a todo o povo agra- 
dara a proposiyao. 

5 Congregou pois David todo o Israel, 
des do Rio Sihor do Egypto, ate a entrada 
d’Emath, para conduzir a Area de Deos de 
Cariathiarim. 

6 E David subio, e todos os varoes 
d’lsrael, ao outeiro de Cariathiarim, que he 
na Tribu de Juda, para de la trazer a 
Area do Senhor Deos, que esta assentado 
sobre os Cherubins, onde he invocado o seu 
Nome. 

7 E pozerao a Area de Deos em sima 
de hum carro novo, levando-a da casa 
d’Abinadab : e Oza, e seu irmao conduziao 
o carro. 

8 E David, e todo o Israel faziao ver 
a sua alegria diante de Deos, com toda a 
sua forfa, em canticos, e tangendo cytha- 
ras, e salterios, e tambores, e tymbales, e 
trombetas. 

9 E tendo chegado a Eira de Chidon, 
estendeo Oza a sua mao para sustentar a 
Area; porque hum boi respingando a tinha 
feito inclinar. 

10 Irritou-se pois o Senhor contra Oza, 
e o ferio, por ter tocado a Area : e morreo 
alii diante do Senhor. 

11 E David se affligio, porque o Senhor 
tivesse ferido a Oza: e chamou aquelle 
lugar : a Divisao d’Oza, ate o dia de hoje. 

12 E temeo David entao a Deos, dizen- 
do : Como poderei eu trazer para minha 
casa a Area de Deos ? 

13 E por esta razao nao a fez vir para 
sua casa, isto he, para a Cidade de David ; 
mas a fez levar para casa d’Obededom, de 
Geth. 

14 Ficou pois a Area de Deos em casa 
d’Obededom tres mezes : e o Senhor aben- 
dipoou a sua casa, e tudo o que lhe per- 
tencia. 

CAPITULO XIV. 
Embaixada de Hiram a David. Mulheres, 

e filhos de David. Suas victorias contra 
os Filistheos. 

I RAM, Rei de Tyro, enviou tambem 
messageiros a David, e paos de cedro, 

e pedreiros, e carpinteiros, para lhe fazerem 
huma casa. 

2 E conheceo David que o Senhor o 
havia confirmado Rei sobre Israel; e que 
se tinha elevado o seu Reino sobre o seu 
povo d’lsrael. 

3 E tomou ainda David em Jerusalem 
outras mulheres: e teve filhos, e filhas. 

4 E estes sao os nomes dos que lhe 
nascerao em Jerusalem : Samua, e Sobad, 
Nathan, e Salomao, 

5 Jebahar, e Elisua, e Eliphalet, 
6 E Noga, e Napheg, e Japhia, 
7 Elisama, e Baaliada, e Eliphaleth. 
8 Ora os Filistheos, tendo ouvido que 

David havia sido ungido em Rei sobre todo 
o Israel, ajuntarao-se todos para o investi- 
rem : o que tendo sabido David, sahio a 
encontrar-se com elles. 

9 Vindos pois os Filistheos, espalharao- 
se pelo valle de Raphaim. 

10 E David consultou o Senhor, dizendo: 
Irei eu contra os Filistheos, e entregar-mos- 
has tu as minhas maos! E o Senhor lhe 
respondeo: Vai, e eu tos entregarei nas 
tuas maos. 

II Tendo elles pois chegado a Baal- 
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pliarasim, David os desbaratou ahi, e disse : 
O Senhor dividio por meio da minha mao 
os meus inimigos, bem corao se dividem as 
aguas: e por isso aquelle lugar se chamou 
Baalpharasim. 

12 E os Filistheos deixarao alii os 
seus deoses, aos quaes David mandou quei- 
mar. 

13 Mas os Filistheos fizerao ainda outra 
irrupyao, e se espalharao pelo valle. 

14 E David consultou segunda vez a 
Deos, e Deos lhe disse : Nao subas atras 
d’elles, retira-te d’elles, e viras contra elles 
por diante das pereiras. 

15 E quando ouvires o ruido de quem 
anda pelo alto das pereiras, entao sahiras tu 
a peleja: porque sahio Deos adiante de ti 
para desfazer o campo dos Filistheos. 

16 Fez pois David como o Senhor lhe 
havia mandado ; e desbaratou o campo dos 
Filistheos, desde Gabaon ate Gazera. 

17 E a reputa^ao de David se espalhou 
por todos os povos ; e o Senhor o fez formi- 
davel a todas as gentes. 

CAPITULO XV. 
Transporte da Area da casa d' Obededom. 

Michol fazendo zombaria de David. 

Tj'DIFICOU tambem casas para si na 
Cidade de David ; e preparou hum 

lugar para a Area de Deos, e levantou-lhe 
hum Tabernaculo. 

2 Entao disse David : Nao he permittido 
que a Area de Deos seja levada por alguem 
senao pelos Levitas, aos quaes o Senhor 
escolheo para a levarem, e para serem seus 
Ministros para sempre. 

3 E congregou a todo o Israel em Jeru¬ 
salem, para a Area de Deos ser levada ao 
seu lugar, que lhe tinha destinado. 

4 Como tambem aos filhos d’Aarao, e 
aos Levitas. 

5 Dos filhos de Caath, Uriel era o Prin¬ 
cipe : e seus irmaos cento e vinte. 

6 Dos filhos de Merari, Asaia era o 
Principe: e seus irmaos duzentos e vinte. 

7 Dos filhos de Gersom, Joel era o Prin 
cipe : e seus irmaos cento e trinta. 

8 Dos filhos de Elisaphan, Semeias era 
o Principe : e seus irmaos duzentos. 

9 Dos filhos de Hebron, Eliel era o 
Principe : e seus irmaos oitenta. 

10 Dos filhos d’Oziel, Aminadab era o 
Principe : e seus irmaos cento e doze. 

11 E chamou David aos Sacerdotes 
Sadoc, e Abiathar, e aos Levitas, Uriel, 
Asaia, Joel, Semeia, Eliel, e Aminadab; 

12 E disse-lhes : Vos que sois os che- 
fes das familias Leviticas, purificai-vos com 
vossos irmaos, e trazei a Area do Senhor, 
Deos d’Israel, ao lugar, que lhe, foi pre- 
parado: 

13 Para que como no principio, por 
quanto nao estaveis presentes, nos ferio o 

Senhor, nao nos acontefa agora o mesmo, 
fazendo alguma cousa illicita. 

14 Os Sacerdotes pois, e os Levitas se 
purificarao para trazerem a Area do Senhor, 
Deos d’Israel. 

15 E os filhos de Levi tomarao a Area 
de Deos aos seus hombros pelos varaes, 
como tinha ordenado Moys^s, conforme a 
palavra do Senhor. 

16 E disse David aos Principes dos Le¬ 
vitas, que constituissem de seus irmaos 
Cantores com instrumentos musicos, como 
nablos, e lyras, e tymbales, para soar em os 
altos o som de alegria. 

17 Constituirao pois dos Levitas : a 
Hemam, filho de Joel; e d’entre os seus 
irmaos a Asaph, filho de Barachias; e dos 
filhos de Merari, seus irmaos, a Ethan, filho 
de Casaia; 

18 E com elles a seus irmaos: na segun¬ 
da ordem, a Zacharias, e Ben, e Jaziel, e 
Semiramoth, e Jahiel, e Ani, Eliab, e Ba- 
naias, e Maasias, e Mathathias, e Eliphalu, e 
Macenias, e Obededom, e Jehiel, que erao 
porteiros. 

19 Ora os Cantores, Heman, Asaph, e 
Ethab, tocavao tymbales de metal. 

20 Mas Zacharias, e Oziel, e Semira¬ 
moth, e Jahiel, e Ani, e Eliab, e Maasias, e 
Bar.aias, cantavao ao som dos nablos myste- 
riosos hymnos. 

21 E Mathathias, e Eliphalu, e Mace¬ 
nias, e Obededom, e Jehiel, e Ozaziu, can¬ 
tavao epinicios ao som das citharas pela 
oitava. 

22 E Chonenias, Principe dos Levitas, 
presidia a Profecia, para entoar a symfonia: 
porque era mui entendido. 

23 E Barachias, e Elcana erao porteiros 
da Area. 

24 E os Sacerdotes Sebenias, e Josaphat, 
e Nathanael, e Amasai, e Zacharias, e Ba- 
naias, e Eliezer, tocavao trombetas diante 
da Area de Deos: e Obededom, e Jehias 
erao os porteiros da Area. 

25 Por tanto David, e todos os Anciaos 
d’Israel, e os Tribunos forao com alegria 
para, transportarem da casa de Obededom a 
Area do concerto do Senhor. 

26 E tendo Deos assistido aos Levitas, 
que levavao a Area do concerto do Se¬ 
nhor, immolavao-se sete touros, e sete car- 
neiros. 

27 E David estava vestido de huma 
tunica de linho fino, e todos os Levitas, que 
levavao a Area, e os Cantores, e Chonenias, 
Principe da Profecia, entre os Cantores : 
mas David estava tambem vestido de hum 
Ephod de linho. 

28 E todo o Israel acompanhava a Area 
do concerto do Senhor com vozes de jubilo, 
e ao som de buzinas, e trombetas, e tym¬ 
bales, e nablos, e cytharas. 

29 E tendo a Area do concerto do 
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Senhor chegado ate a Cidade de David, 
Michol, filha de Saul, olhando da janela, 
vio que o Rei David vinha saltando, e dan- 
pando; e ella o desprezouda no seu coracao. 

CAPITULO XVI. 
He collocuda a Area no Talernaculo. Can- 

tico, que se canton nest a ceremonia. Le- 
vitas constituidos para cantarem diante do 
Senhor. 

EVARAO pois a Area de Deos, e a 
collocarao no meio do Tabernaculo, 

que David lhe tinha levantado : e offere- 
cerao holocaustos, e pacificos diante de 
Deos. 

2 E tendo David acabado d’offerecer os 
holocaustos, e os sacriticios, abendicoou o 
povo em Nome do Senhor. 

3 E distribuio a todos hum por hum, 
tanto a homens, como a mulheres, huma 
torta de pao, e hum pedapo de came de 
bufalo assada, e flor de farinha frila em 
azeite. 

4 E estabeleceo d’entre os Levitas os 
que haviao de servir diante da Area do 
Senhor, e se recordassem das suas obras, e 
glorificassem, e louvassem ao Senhor, Deos 
d’Israel : 

5 Asaph o primeiro, e Zacharias o se- 
gundo ; e depois Jahiel, e Semiramoth, e 
Jehiel, e Mathathias, e Eliab, e Banaias, 
e Obededom: J ehiel para toear o salterio, 
e lyras : e Asaph para tocar os tymbales; 

6 E os Sacerdotes Banaias, e Jaziel, para 
tocarem continuamente trombetas diante da 
Area do concerto do Senhor. 

7 Naquelle dia fez David a Asaph pri¬ 
meiro cantor, para cantar os louvores ao 
Senhor, com seus irmaos. 

8 Louvai o Senhor, e invocai o seu 
Nome: fazei conhecidas entre os povos as 
suas obras. 

9 Cantai os seus louvores, e tocai para 
gloria sua os Salterios : e annunciai todas 
as suas maravilhas. 

10 Louvai o seu santo Nome: alegre-se 
o corapao dos que buscao o Senhor. 

11 Buscai o Senhor, e a sua fortaleza : 
buscai sempre a sua face. 

12 Lembrai-vos das maravilhas, que elle 
fez : dos seus prodigios, e dos juizos da sua 
boca. 

13 Vos que sois os descendentes d’Is¬ 
rael, seu servo : filhos de Jacob, seu es- 
colhido. 

14 Elle he o Senhor, nosso Deos : em 
toda a terra exercita os seus juizos. 

15 Lembrai-vos para sempre do seu 
pacto : da Lei, que prescreveo para mil 
gerapoes. 

16 Da Lei, que elle pacteou com Abra- 
hao: e do seu juramento com Isaac. 

17 E o conhrmou a Jacob como lei: e a 
Israel como hum pacto eterno ; 
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18 Dizendo: Eu te hei de dar a Terra 
de Chanaan, penhor da vossa heranpa. 

19 Quando elles erao em pequeno nu- 
mero, pobres, e seus colonos. 

20 E passarao de napao em napao, e de 
hum reino para outro povo. 

21 Nao permittio que alguem lhes fizesse 
mal; antes por seu respeito castigou Reis. 

22 Nao toqueis os meus ungidos : e nao 
fapais mal aos meus Profetas. 

23 Cantai ao Senhor, vos os habitantes 
de toda a terra : annunciai de dia em dia a 
salvacao, que vos deo. 

24 _Publicai a sua gloria entre as gen- 
tes : e as suas maravilhas entre todos os 
povos. 

25 Porque o Senhor he grande, e digno 
de louvores infinitos : e terrivel mais que 
todos os deoses. 

26 Porque todos os deoses das gentes 
sao idolos : mas o Senhor fez os Ceos. 

27 Louvor e magnificencia diante delle : 
fortaleza e gozo na sua morada. * 

28 Tributai ao Senhor, 6 familias dos 
povos: tributai ao Senhor gloria e imperio. 

29 Dai ao Senhor a gloria, em honra 
de seu Nome, trazei hostias, e vinde a sua 
presenpa: e adorai o Senhor com santo 
respeito. 

30 Trema toda a terra diante da sua 
face: porque elle estabeleceo a redondeza 
immovel. 

31 Alegrem-se os Ceos, e exulte a terra: 
e diga-se entre as napoes, o Senhor reinou. 

32 Brame o mar, e quanto n’elle se con- 
tem : regozijem-se os campos, e tudo o que 
ha n’elles. 

33 Entao as arvores do bosque cantarao 
os louvores diante do Senhor : porque elle 
veio julgar a terra. 

34 Dai gloria ao Senhor, porque he bom : 
porque a sua misericordia he eterna. 

35 E dizei: Salva-nos, 6 Deos, nosso 
Salvador; e ajunta-nos, e tira-nos, do meio 
das gentes, para dar-mos gloria ao teu 
santo Nome, e nos alegrarmos em teus can- 
ticos. 

36 Bemdito seja o Senhor, Deos d’ls- 
rael, desde a eternidade ate a eternidade : e 
diga todo o povo : Amen, e cante hymnos 
ao Senhor. 

37 David pois deixou alii diante da Area 
do concerto do Senhor a Asaph, e a seus 
irmaos, para servirem continuamente diante 
da Area todos os dias, e por seus turnos; 

38 E tambem a Obededom, e a seus 
irmaos, que erao sessenta e oito : constituio 
por porteiros a Obededom, filho d’ldithun, 
e a Hosa : 

39 E ao Sacerdote Sadoc, e a seus irmaos 
Sacerdotes, diante do Tabernaculo do Se¬ 
nhor no Alto, que havia em Gabaon; 

40 Para offerecerem continuamente holo¬ 
caustos ao Senhor em sima do Altar dos 
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holocaustos, de manha, e de tavde, conforme 
tudo o que esta escrito na Lei, que o Senhor 
prescreveo a Israel: 

41 E depois d’elle a Ileman, e a Idithun, 
e aos outros escolhidos, a cada hum por seu 
nome, para bemdizerem o Senhor ; porque 
a sua misericordia he eterna : 

42 E tambem a Ileman, e a Idithun, que 
tocavao trombeta, e batiao os tymbales, e 
todos os instrumentos musicos, para canta- 
rem louvores a Deos; e estabeleceo em por- 
teiros os filhos d’Idithun. 

43 E voltou todo o povo para sua casa: 
e tambem David, para abenpoar a sua 
familia. 

CAPITULO XVII. 
Entra David em intentos de edificar hum 

Templo ao Senhor. Nathan the declara 
que esta honra esta guardada pai'a seu 
jilho. Oraqdo de David n'este caso. 

ABITANDO pois David no seu pa- 
lacio, disse ao Profeta Nathan: Eis 

habito eu n’uma casa de cedro ; e a Area 
do Concerto do Senhor esta debaixo de hu- 
mas pelles. 

2 E respondeo Nathan a David : Faze 
tudo o que tens no teu corapao ; porque 
Deos he comtigo. 

3 Mas n’aquella noite fallou o Senhor a 
Nathan, dizendo : 

4 Vai, e falla a David, meu servo : Isto 
diz o Senhor: Tu nao me edificaras casa 
para eu habitar; 

5 Porque eu nao tenho tido casa certa 
des do tempo, em que eu libertei Israel ate 
ao presente : mas tenho sempre mudado os 
lugares do Tabernaculo, e estive debaixo de 
tendas, 

6 Morando com todo o Israel. Por 
ventura fallei eu ao menos a algum dos 
Juizes d’Israel, a quem tinha mandado que 
apascentassem o meu povo, e lhe disse : 
Porque me nao tendes vos edificado huma 
casa de cedro ? 

7 Agora pois diras assim ao meu servo 
David: Eis-aqui o que diz o Senhor dos 
Exercitos : Quando tu conduzias os reba- 
nhos a pastar, eu te tirei para seres com- 
mandante do meu povo d’Israel ; 

8 E eu fui comtigo por onde quer que 
tu andavas : e extingui a tua vista todos os 
teus inimigos, e fiz o teu nome tao illustre, 
como o de hum dos grandes, que sao cele- 
bres no mundo. 

9 E dei hum lugar fixo ao meu povo 
d’Israel: n’elle sera confirmado, e n’elle 
habitant, e nunca mais sera movido d’elle: 
nem os lilhos da iniquidade os humilharao, 
como no principio, 

10 Des do tempo em que dei Juizes ao 
meu povo d’Israel, e humilhei todos os teus 
inimigos. Eu pois te declare, que o Senhor 
te ha de estabelecer a tua casa. 

11 E quando os teus dias forem com- 
pletos para ires para teus pais, eu suscitarei 
depois hum do teu sangue, que sera de teus 
filhos ; e estabelecerei o seu Reino. 

12 Esse me edificara casa, e eu firmarei 
o seu throno para sempre. 

13 Eu serei seu pai, e elle sera meu filho; 
e eu nao tirarei d’elle a minha misericordia, 
como a tirei de teu predecessor. 

14 Mas eu o estabelecerei na minha casa, 
e no meu reino para sempre : e o seu throno 
sera perpetuamente firmissimo. 

15 Segundo todas estas palavras, e se- 
gundo toda esta visao, assim fallou Nathan 
a David. 

16 E tendo vindo o Rei David diante do 
Senhor, e tendo alii parado, disse: Quem sou 
eu, Senhor Deos, e que casa he a minha 
para me prestares taes cousas ? 

17 Mas isto pareceo ainda pouco em tua 
presenpa; e por isso fallaste sobre a casa de 
teu servo, ainda para o future : e me fizeste 
mais notavel do que todos os homens, Se¬ 
nhor Deos. 

18 Que mais pode accrescentar David, 
tendo tu glorificado assim o teu servo, e 
conhecendo-o ? 

19 Senhor, por amor do teu servo, con- 
forme o teu corapao, obraste toda esta mag- 
nificencia, e quizeste que elle conhecesse 
estas tao grandes cousas. 

20 Senhor, nao ha outre semelhante a ti: 
e nao ha outro Deos senao tu, entre todos, 
de quem temos ouvido fallar. 

21 Que outro povo ha pois, como o teu 
povo d’Israel, nacao unica na terra, a qual 
se encaminhou Deos, para a livrar, e para 
a fazer o seu povo, e para pelo seu poder, 
e pelos seus terrores expulsar as napoes de 
diante d’este povo, a quem tinha livrado do 
Egypto? 

22 Assim tu estabeleceste o teu povo 
d’Israel por teu povo para sempre ; e tu, 6 
Senhor, te constituiste o seu Deos. 

23 Agora pois, Senhor, confirme-se para 
sempre a promessa, que fizeste a teu servo, 
e sobre a sua casa, e cumpre-a segundo a 
tua palavra. 

24 E permanepa e seja glorificado para 
sempre o teu Nome; e diga-se : O Senhor 
dos Exercitos he o Deos d’Israel; e a casa 
de David, seu servo, persista sempre diante 
d’elle. 

25 Porque tu, Senhor, meu Deos, reve- 
laste ao ouvido de teu servo, que lhe esta- 
belecerias a casa; e por isso o teu servo 
se encheo de confianpa, para orar em tua 
presenca. 

26 Agora pois, 6 Senhor, tu es o Deos : e 
annunciaste tao grandes beneficiosa teu servo. 

27 E comepaste a abencoar a casa de teu 
servo, para que subsista sempre diante de 
ti : pois abencoando-a tu, 6 Senhor, para 
sempre sera abenpoada. 
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CAP1TULO XVIII. 
Diversas victorias de David. Thou, Rei 

d'Emath, the etivia sen jilho para o feli- 
citur. Lista dos principaes Officiaes de 
David. 

TAEPOIS d’isto succedeo, que Dalid es- 
calou os Filistheos, e os humilhou, e 

tomou das maos dos Filistheos a Geth, e 
suas dependencias: 

2 E destropou Moab; e os Moabitas 
ficarao sujeitos a David, pagando-lhe tri¬ 
butes. 

3 N’aquelle tempo desbaratou David 
tambem a Adarezer, Rei de Soba, no paiz 
de Ilemath, quando partio para dilatar o 
seu imperio ate ao rio Eufrates. 

4 David pois lhe tomou mil carropas, 
tiradas a quatro cavallos, e sete mil homens 
de cavallo, e vinte mil homens de pfi; e 
cortou os nervos das pernas a todos os ca¬ 
vallos das carropas, afora eem tiros de qua¬ 
tro cavallos, que reservou para si. 

5 E sobrevierao os Syros de Damasco 
em soccorro d’Adarezer, Rei de Soba ; mas 
tambem d’estes desbaratou David vinte e 
dous mil homens. 

6 E poz guarnipao em Damasco, para 
que tambem lhe estivesse sujeita a Syria, e 
lhe fosse tributaria : e o Senhor o ajudou 
em tudo quanto emprehendeo. 

7 Tomou David tambem as aljavas 
d’ouro, com que vierao armados os soldados 
d’Adarezer, e as trouxe para Jerusalem. 

8 Tomou tambem de Thebath e de Chun, 
cidades sujeitas ao Rei Adarezer, grande 
quantidade de bronze, donde Salomao fez o 
mar de bronze, e as columnas, e os vasos 
de bronze. 

9 E tendo ouvido Thou, Rei de Hemath, 
que David com effeito desfizera todo o 
Exercito d’Adarezer, Rei de Soba; 

10 Enviou a Adoram, seu filho, ao Rei 
David, para lhe pedir a sua allianpa, e para 
lhe dar os parabens, por ter desfeito, e ven- 
cido a Adarezer: porque Thou era inimigo 
d’Adarezer. 

11 Consagrou tambem o Rei David ao 
Senhor todos os vasos d’ouro, e de prata, e 
de bronze, com a prata e ouro, que tinha 
tornado a todos os povos, assim da Idumea, 
e de Moab, e dos Ammonitas, como tambem 
aos Filistheos, e aos Amalecitas. 

12 Abisai porem, filho de Sarvia, des- 
fez dezoito mil Idumeos no Valle das Sa¬ 
linas ; 

13 E poz presidio na Idumea, para que 
a Idumea ficasse na obediencia de David : 
e o Senhor salvou a David em todas as ex¬ 
pedites, que elle fez. 

14 Reinou David pois sobre todo o Is¬ 
rael, e julgava, e fazia justica a todo o seu 
povo. 

15 E Joab, filho de Sarvia, era Genera-! 
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lissimo dos exercitos; e Josaphat, filho 
d’Ahilud, era Chronista Mor. 

16 E Sadoc, filho d’Achitob, e Ahime- 
lech, filho d’Abiathar, erao Sacerdotes; e 
Susa Secretario d’Estado. 

17 E Banaias, filho de Joiada, com- 
mandava as legioes dos Ceretheos, e dos 
Feletheos: e os filhos de David erao os 
primeiros depois do Rei. 

CAPITULO XIX. 
0 Rei dos Ammonitas ultraja os Embaixa- 

dores de David. Desjeita dos Ammonitas, 
e dos Syros. 

ACONTECENDO pois o ter fallecido 
Naas, Rei dos Ammonitas, reinou seu 

filho em seu lugar. 
2 E disse David : Eu quero mostrar o 

meu affecto a Hanon, filho de Naas ; pois 
que seu pai me fez favor. E David man- 
dou messageiros para o consolarem na morte 
de seu pai. E tendo elles chegado ao paiz 
dos Ammonitas para consolarem a Hanon, 

3 Os grandes dos Ammonitas disserao a 
Hanon : Tu cuidas talvez que David por 
honrar a memoria de teu pai te mandou ho¬ 
mens que te consolassem ? e nao advertes, 
que os seus servos vierao a reconhecer, e a 
investigar, e a esquadrinhar o teu paiz? 

4 Hanon pois fez rapar a cabepa, e a 
barba aos servos de David, e llies fez reta- 
lhar as suas tunicas da cintura ate aos pes, 
e despedio-os. 

5 Tendo-se elles retirado, e tendo avisado 
d’isto a David, mandou ao encontro d’elles 
(porque era grande o ultraje que tinhao 
padecido) e llies ordenou que ficassem em 
Jericho, ate lhes crescer a barba, e entao 
voltassem. 

6 Vendo pois os Ammonitas, que tinhao 
offendido a David, assim Hanon, como o 
demais povo mandarao mil talentos de prata, 
para tomarem a seu soldo carropas de guerra, 
e cavallaria da Mesopotamia, e da Syria de 
Maacha, e de Soba. 

7 E assoldadarao trinta e duas mil car¬ 
ropas, e o Rei de Maacha com o seu 
povo. E tendo elles marchado, acampa- 
rao-se defronte de Medaba. E os Am¬ 
monitas, tendo-se ajuntado das suas cida¬ 
des, sahirao para a guerra. 

8 Informado David d’isto, mandou a 
Joab, e todo o exercito de homens valentes : 

9 E tendo sahido os Ammonitas, posta- 
rao-se em batalha junto da porta da ci- 
dade : e os Reis, que tinhao vindo em seu 
soccorro, fizerao alto separadamente na 
campina. 

10 Pelo que Joab, entendendo que lhe 
queriao dar batalha pela frente, e pela re- 
taguarda, escolheo os homens mais esfor- 
pados de todo o Israel, e marchou contra os 
Syros. 

11 E do resto do exercito deo o com- 
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mando a Abisai, seu irmao; e marcharao 
contra os Aramonitas. 

12 E disse : Se os Syros me vencerem, 
tu virus socorrer-me; e se os Ammonitas te 
vencerem, eu te soccorrerei. 

13 Esforpa-te, e pelejemos valerosamente 
pelo nosso povo, e pelas cidades do nosso 
Deos : e o Senhor fara o que bem lhe 
parecer. 

14 Marchou pois Joab, e o povo, que 
estava com elle, contra os Syros para a ba- 
talha; e os poz em fugida. 

15 E os Amnfbnitas, vendo que tinhao 
fugido os Syros, fugirao elles tambem 
d’Abisai, irmao de Joab, e entrarao na 
cidade : e Joab tambem voltou para Je¬ 
rusalem. 

16 Mas vendo-se os Syros vencidos por 
Israel, mandarao messageiros, e fizerao vir 
os Syros, que viviao da banda d’alem do 
rio : e Sophach, General do exercito d’Ada- 
rezer, era o seu commandante. 

17 Do que avisado David, ajuntou todo 
o Israel, e passou o Jordao, e deo de repente 
sobre elles, e os accommetteo pela frente 
com o seu exercito formado em batalha, pe- 
lejando elles contra. 

18 Mas os Syros fugirao de diante d’ls- 
rael: e David destroyou dos Syros fete mil 
carrocas, e matou quarenta mil homens de 
pe, e a Sophach, General do exercito. 

19 Vendo pois os servos d’Adarezer, que 
erao vencidos pelos^Israelitas, passman para 
David, e lhe ficarao sujeitos: e os Syros nao 
quizerao mais dar soccorro aos Ammonitas. 

CAPITULO XX. 
Tornado, de Rabba. Rigores executados con¬ 

tra os Ammonitas. Victorias alcancadas 
dos Filistheos. 

QUCCEDEO pois que, tendo decorrido 
^ hum anno, n’aquelle tempo, em que os 
Reis costumao ir para a guerra, ajuntou 
J oab o exercito, e a dor das tropas, e assolou 
o paiz dos Ammonitas; e passou adiante, e 
poz sitio a Rabba: David porem fieou em 
Jerusalem, em quanto Joab bateo Rabba, e 
a destruio. 

2 E David tirou a coroa de sima da ca- 
bepa de Melchom, e achou n’ella o peso de 
hum talento d’ouro, e pedras preciosissimas, 
de que fez para si hum diadema: levou 
tambem muitos despojos da cidade. 

3 E mandou tambem sahir o povo, que 
havia n’ella; e fez passar por sima d’elles 
trilhos, e grades, e carros ferrados, ate que 
ficassem despedapados, e esmigalhados : o 
mesmo fez em todas as cidades dos Ammo¬ 
nitas; e voltou para Jerusalem com todo o 
seu povo. 

4 Depois d’isto fez guerra em Gazer 
contra os Filistheos; onde Sobochai, de 
Husath, matou a Saphai, da rapa de Ra- 
phaim, e os humilhou. 

[Port.] 

5 Fez-se ainda outra guerra contra os 
Filistheos, onde Adeodato, filho do Bosque, 
de Bethlehem, matou a hum irmao de Go¬ 
liath de Geth, de cuja lan^a a haste era 
como hum orgao dos teceloes. 

6 E ainda houve outra guerra em Geth, 
onde se achou hum homem por extremo 
alto, que tinha seis dedos em pes e maos, 
isto he, vinte e quatro por todos : o qual em 
si era tambem da rapa de Rapha. 

7 Este ultrajou insolentemente os Isra- 
elitas : e Jonathan, filho de Samaa, irmao 
de David, o matou. Estes sao os filhos de 
Rapha em Geth, que forao mortos pela mao 
de David, e da sua gente. 

CAPITULO XXI. 
Faz David resenha do seu povo. He por isso 

reprehendidopelo Profeta Gad. Peste, que 
Deos manda a Israel. 

T EVANTOU-SE pois Satanaz contra 
Israel : e incitou a David a fazer re¬ 

senha d’lsrael. 
2 E disse David a Joab, e aos principaes 

do povo ; Ide, e fazei a conta a Israel, des- 
de Bersabee ate Dan; e trazei-me o nu- 
mero, para eu o saber. 

3 E Joab respondeo: O Senhor multi- 
plique o seu povo cem vezes mais do que 
elle he: acaso, 6 Rei, meu Senhor, nao sao 
todos servos teus ? Porque quer meu Se¬ 
nhor averiguar isto, que se imputara a pec- 
cado a Israel ? 

4 Com tudo prevaleceo mais a ordem 
do Rei: e J oab partio, e correo a roda todo 
o Israel; e voltou para Jerusalem. 

5 E deo a David o rol d’aquelles, a 
quern passou revista: e acharao-se d’lsrael 
em todo o numero, hum milhao e cem mil 
homens capazes de tomar armas: e de 
Juda, quatrocentos e setenta mil homens 
de guerra. 

6 Nao contou Joab os da Tribu de Levi, 
nem os da Tribu de Benjamin; porque exe- 
cutava de ma mente a ordem do Rei. 

7 E desagradou a Deos esta ordem ; e 
ferio a Israel. 

8 E disse David a Deos: Eu commetti 
hum grande peccado em fazer isto : peco-te, 
que perdoes a culpa a teu servo; porque 
obrei nesciamente. 

9 E fallou o Senhor a Gad, Vidente de 
David, dizendo : 

10 Vai, e falla com David, e dize-lhe : 
Eis-aqui o que diz o Senhor: Eu te dou a 
escolha de tres cousas: escolhe huma, qual 
quizeres, e eu ta farei. 

11 E tendo vindo Gad a presenpa de 
David, disse-lhe: Eis-aqui o que diz o Se¬ 
nhor : Escolhe o que quizeres: 

12 Ou sofrer a fome tres annos; ou fugir 
diante de teus inimigos tres mezes, e sem 
poderes escapar da sua espada; ou estar 
debaixo da espada do Senhor tres dias, e 
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grassando a peste na terra, e o Anjo do Se- 
nhor fazendo estragos em todas as terras 
d’Israel: vti pois agora que hei de respon¬ 
der a quem me enviou. 

13 E respondeo David a Gad : De toda 
a parte me vejo em grandes apertos: mas 
para mim he melhor o cahir nas maos do 
Senhor, porque he de muita misericordia, 
do que cahir nas maos dos homens. 

14 Mandou pois o Senhor a peste a 
Israel : e morrerao d’Israel setenta mil 
homens. 

15 Mandou tambem o seu Anjo a Jeru¬ 
salem, para a assolar : e ao tempo que es- 
tava ferida, olhou o Senhor, e compadeceo- 
se de hum castigo tao terrivel; e mandou 
ao Anjo exterminador : Basta; cesse ja a 
tua mao. E o Anjo do Senhor estava perto 
da eira d’Ornan Jebuseo. 

16 E David levantando os seus olhos, 
vio o Anjo do Senhor, que estava entre o 
Ceo, e a terra, e huma espada desembai- 
nhada na sua mao, e voltada contra Je¬ 
rusalem : entao, assim David, como os seus 
anciaos, cobertos de cilicios, se prostrarao 
com os rostos por terra. 

17 E David disse a Deos : Nao sou eu 
o que mandei que se contasse o povo ? 
Eu sou o que pequei; eu o que fiz o mal: 
mas este rebanho que mereceo elle ? Volte- 
se pois, te pepo, Senhor, meu Deos, a tua 
mao contra mim, e contra a casa de meu 
pai; mas o teu povo nao seja castigado. 

18 E o Anjo do Senhor mandou a Gad, 
que dissesse a David que viesse, e que le- 
vantasse hum Altar ao Senhor, Deos, na 
eira d’Ornan, Jebuseo. 

19 Foi David pois, conforme a ordem de 
Gad, que lhe havia intimado da parte do 
Senhor. 

20 Mas Oman, e quatro filhos seus, 
que com elle estavao, tendo levantado os 
olhos, e visto o Anjo, se esconderao : por¬ 
que n’aquelle tempo estavao debulhando 
trigo na eira. 

21 Quando David--pois se vinha che- 
gando para Oman, vio-o Oman, e sahindo 
da sua eira em seu encontro, lhe fez huma 
profunda reverencia, abaixando-se ate ao 
chao. 

22 E David lhe disse : Da-me o lugar 
da tua eira para eu edificar n’elle hum Altar 
ao Senhor: de modo que recebas a quantia 
do seu valor, e cesse a praga de sima do 
povo. 

23 E respondeo Oman a David : Toma- 
a, e o Rei, meu Senhor, fapa d'ella o que 
for do seu agrado: eu darei tambem os bois 
para o holocausto, e os trilhos para lenha, e 
o trigo para o sacrificio: darei tudo de mui 
boa vontade. 

24 E o Rei David lhe disse : Nao se farh 
assim; mas eu te darei o dinheiro que ella 
val: porque eu nao devo tirar-te o teu, e 
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offerecer assim ao Senhor holocaustos, que 
nao me custem nada. 

25 Deo pois David a Oman pelo terreno 
seiscentos siclos d’ouro de bom peso. 

26 E levantou alii hum Altar ao Senhor; 
e offereceo holocaustos, e pacificos, e invo- 
cou o Senhor, e elle o ouvio, mandando do 
Ceo fogo sobre o Altar do holocausto. 

27 E mandou o Senhor ao Anjo; e elle 
metteo a sua espada na bainha. 

28 Logo pois David, vendo que o Senhor 
o tinha ouvido na eira d’Ornan, Jebuseo, 
immolou alii victimas. 

29 E o Tabemaculo do Senhor, que 
Moyses tinha feito no deserto, e o Altar 
dos holocaustos, estavao entao no alto de 
Gabaon. 

30 E nao teve David forpa para ir ate ao 
Altar para alii fazer orapao a Deos : porque 
tinha ficado em extremo aterrado, ao ver a 
espada do Anjo do Senhor. 

CAPITULO XXII. 
Prepara David todos os materiaes neces- 

sarios para edificar o Ternplo do Senhor. 
Manda a Salomao, e aos Principes d'Is¬ 
rael, que emprehendao, e j'acao esta obra. 

DISSE David : Esta he a casa de 
Deos, e este he o Altar para os holo¬ 

caustos, que Israel ha de offerecer. 
2 E mandou que se ajuntassem todos 

os proselytos da Terra d’Israel, e tomou 
d’elles os cabouqueiros para cortarem, e la- 
vrarem as pedras, para se edificar a casa de 
Deos. 

3 Fez David tambem hum grande provi- 
mento de ferragem para os pregos das por- 
tas, e para travar as juntas ; e innumeravel 
peso de bronze; 

4 Nao tinhao outrosi prepo as madeiras 
de cedro, que os Sidonios, e Tyros tinhao 
trazido a David. 

5 E disse David : Meu filho Salomao he 
hum moco pequeno, e tenro; a casa porem, 
que eu desejo que se edifique ao Senhor, 
deve ser tal que seja nomeada em todos os 
paizes : preparar-lhe-hei pois para ella o ne- 
cessario. E por esta razao, antes da sua 
morte, dispoz todas as cousas precisas. 

6 E chamou a seu filho Salomao ; e or- 
denou que edificasse a casa ao Senhor, Deos 
d’lsrael. 

7 E disse David a Salomao : Meu filho, 
a minha tenpao foi edificar huma casa ao 
Nome do Senhor, meu Deos; 

8 Mas o Senhor me fallou, dizendo : Tu 
tens derramado muito sangue, e tens dado 
muitas batalhas; tu nao poderas edificar 
Templo ao meu Nome, depois de tanto san¬ 
gue derramado na minlia presenpa : 

9 O filho, que te nascer, sera hum homem 
quietissimo ; porque eu o porei em paz em 
quanto a todos os seus inimigos em roda; 
e por esta causa serh chamado Pacifico : e 
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eu darei paz, e descanfo a Israel durante 
todos os seus dias. 

10 Elle edificara huma casa ao meu 
Nome, e elle sera meu filho, e eu serei seu 
pai; e eu firmarei o throno do seu Reino 
sobre Israel eternamente. 

11 Agora pois o Senhor seja comtigo, 
meu filho ; s6 ditoso, e edifica huma casa 
ao Senhor, teu Deos, como elle predisse 
de ti. 

12 0 Senhor te d& tambem prudencia, e 
siso, para que possas reger a Israel, e guar- 
dar a Lei do Senhor, teu Deos. 

13 Porque entao tu seras bem succedido, 
se guardares os mandamentos, e as Leis, 
que o Senhor mandou a Moyses que ensi- 
nasse a Israel: arma-te de fortaleza, e obra 
varonilmente, nao temas nada, nem te des- 
alentes. 

14 Ja ves que na minha pobreza pre- 
parei para os gastos da casa do Senhor cem 
mil talentos d’ouro, e hum milhao de talen- 
tos de prata ; o bronze porem, e o ferro nao 
tem peso; porque o numero he excedido 
pela quantidade : tenho promptas madeiras, 
e pedras para todos os gastos. 

15 Tens tambem infinitos officiaes, can- 
teiros, e pedreiros, e carpinteiros, e de to- 
das as artes os mais apurados na execucao 
da obra, 

16 Em ouro, e em prata, e em cobre, e 
cm ferro, que nao tem numero. Levanta- 
te pois, e mette maos a obra, e o Senhor 
sera comtigo. 

17 E mandou David a todos os chefes 
d’lsrael, que ajudassem a seu filho Salomao. 

18 Vos vedes, lhes disse, que o Senhor, 
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4 Destes forao escolhidos, e distribuidos 
vinte e quatro mil para o ministerio da 
casa do Senhor; e para Prepositos e Juizes 
seis mil. 

5 E quatro mil porteiros : e outros tantos 
cantores, que cantavao os louvores do Se¬ 
nhor ao som dos instrumentos, que tinha 
mandado fazer para se tocarem. 

6 E David os distribuio por turnos, dos 
filhos de Levi, a saber, Gerson, Caath, e 
Merari. 

7 Filhos de Gerson forao : Leedan, e 
Semei. 

8 Filhos de Leedan : Jahiel, o chefe, e 
Zethan, e Joel, tres. 

9 Filhos de Semei tres : Salomith, e 

vosso Deos, esta comvosco, e que vos deo 
paz por todas as partes, e que entregou to*- 
dos os vossos inimigos nas vossas maos, e 
que a terra esta sujeita diante do Senhor, e 
diante do seu povo. 

19 Disponde logo os vossos cocoes, 
e as vossas almas, para buscardes o Senhor, 
vosso Deos : e levantai-vos, e edificai o 
Santuario ao Senhor Deos, para que a Area 
do concerto do Senhor, e os vasos con- 
sagrados ao Senhor, sejao trasladados para 
a casa, que se vai a edificar ao Nome do 
Senhor. 

CAPITULO XXIII. 
Declara David a Salomao Rei d'lsrael. 

Regula a ordem, e func^oes dos Levitas, 
destinados para diversos officios da casa do 
Senhor. 

A CHANDO-SE pois David velho e cheio 
de dias, constituio Rei sobre Israel a 

seu filho Salomao. 
2 E ajuntou todos os Principes d’lsrael, 

e os Sacerdotes e Levitas. 
3 E forao contados os Levitas de trinta 

annos, e para sima; e acharao-se trinta e 
oito mil homens. 

Hosiel, e Aran: estes sao os chefes das fa- 
milias de Leedan. 

10 E filhos de Semei: Leheth, e Ziza, e 
Jaus, e Baria: estes sao os filhos de Semei, 
quatro. 

11 Leeth pois era o primeiro, Ziza o se- 
gundo; Jaus porem e Baria nao tiverao 
muitos filhos; e por isso forao contados 
n’uma so familia, e n’uma so casa. 

12 Filhos de Caath quatro: Amram, e 
Isaar, Hebron, e Oziel. 

13 Filhos d’Amram : Aarao, e Moyses. 
E Aarao foi separado para servir no Santo 
dos Santos, elle, e seus filhos perpetuamente, 
e para offerecer incenso ao Senhor, segundo 
o seu rito, e para bemdizer o seu Nome 
para sempre. 

14 Os filhos de Moyses, homem de Deos, 
tambem forao contados na Tribu de Levi. 

15 Filhos de Moyses: Gersom, e Eliezer. 
16 Filhos de Gersom: Subuel, o pri¬ 

meiro. 
17 E os filhos d’Eliezer forao : Rohobia, 

o primeiro: e nao teve Eliezer outros filhos. 
Mas os filhos de Rohobia se multiplicarao 
muito. 

18 Filhos d’lsaar : Salomith, o primeiro. 
19 Filhos de Hebron: Jeriau, o primeiro; 

Amarias, o segundo ; Jahaziel, o terceiro ; 
Jecmaam o quarto, 

20 Filhos d’Oziel: Micha, o primeiro; 
Jesia, o segundo. 

21 Filhos de Merari: Moholi, e Musi. 
Filhos de Moholi: Eleazar, e Cis. 

22 E Eleazar morreo, e nao teve filhos, 
senao filhas : e casarao com os filhos de Cis, 
seus irmaos. 

23 Filhos de Musi tres: Moholi, e Eder, 
e Jerimoth. 

24 Eis-aqui os filhos de Levi, chefes das 
suas parentelas, e familias, contados hum 
por hum, que serviao por turnos nas func- 
foes do ministerio da casa do Senhor, desde 
vinte annos, e para sima, 

25 Porque disse David ; O Senhor, Deos 
d’lsrael, deo paz ao seu povo, e habitayao 
em Jerusalem para sempre. 

26 E ao diante nao sera, mais do cargo 
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dos Levitas o levarem o Tabemaculo, e to- 
dos os vasos do seu ministerio. 

27 Tambem segundo as ultimas orde- 
nanpas de David, contar-se-ha o numero 
dos filhos de Levi, des de vinte annos, e 
para sima. 

28 E estarao sujeitos aos filhos d’Aarao 
para o culto da casa do Senhor, nos vestibu- 
los, e nas camaras, e no lugar da purifieapao, 
e no Santuario, e em todas as funcpoes do 
ministerio do Templo do Senhor. 

29 Porern os Sacerdotes terao a inten- 
deneia sobre os Paes da Proposipao, e sobre 
o sacrificio da farinha, e sobre os bolos as- 
mos, e sobre o que se frige, e assa, e sobre 
todos os pesos, e medidas. 

30 E os Le vitas assistirao pela manha a 
cantar os louvores do Senhor : e do mesmo 
modo a tarde, 

31 Tanto na offerenda dos holocaustos do 
Senhor, como nos dias de sabbado, e nos 
primeiros dos mezes, e nas outras solemni- 
dades, conforme o numero, e as ceremonias 
de cada cousa, continuamente na presenca 
do Senhor. 

32 E observarao cuidadosamente as orde- 
nancas, que respeitao ao Tabemaculo do 
concerto, e ao culto do Santuario, e a obedi- 
encia dos filhos d’Aarao, seus irmaos, para 
ministrarem na casa do Senhor. 

CAPITULO XXIV. 
Hegula David a ordem, e as funcpoes dos 

Sacerdotes. 

OS filhos d’Aarao forao repartidos 
n’estas classes : Filhos d’Aarao forao: 

Nadab, e Abiu, e Eleazar, e Ithamar. 
2 Mas Nadab, e Abiu morrerao antes de 

seu pai, sem deixar filhos : e Eleazar, e Itha¬ 
mar exercerao as funcpoes do Sacerdocio. 

3 E repartio-os David, isto he, a Sadoc, 
dos filhos de Eleazar; e a Ahimelech, dos 
filhos d’lthamar, fixando os seus turnos, e 
ministerio. 

4 Mas achou-se que erao muitos mais os 
filhos d’Eleazar, entre os chefes de familias, 
do que os d’lthamar. E dividio-os, isto 
he, aos filhos d’Eleazar em dezeseis fami¬ 
lias, cada huma com seu Principe : e os 
filhos d’lthamar em oito pelas suas familias, 
a casas. 

5 E repartio por sorte ambas as familias 
entre si: porque havia Principes do Santu¬ 
ario, e Principes de Deos, tanto dos filhos 
d’Eleazar, como dos filhos d’lthamar. 

6 E Semeias, filho de Nathanael, da 
Tribu de Levi, Secretario, fez o rol d’elles 
na presenca do Rei, e dos Principes, e do 
Sacerdote Sadoc, e d’Ahimelech, filho d’Abia- 
thar, e diante dos Chefes das familias Sa- 
cerdotaes, e Leviticas : tomando primeiro a 
casa d’Eleazar, que era sobre as outras : e 
depois a outra casa d’lthajnar, que tinha 
outras subordinadas a si. 
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7 Assim a primeira sorte sahio a Joiarib7 
a segunda a Jedei; 

8 A terceira a Harim; a quarta a Seorim; 
9 A quinta a Melchia; a sexta a Mai- 

man; 
10 A setima a Accos ; a oitava a Abia; 
11 A nona a Jesua; a decima a Sechenia; 
12 A undecima a Eliasib; a duodecima 

a Jacim; 
13 A decima terceira a Hoppha; a deci¬ 

ma quarta a Isbaab; 
14 A decima quinta a Belga; a decima 

sexta a Emmer; 
15 A decima setima a Hezir; a decima 

oitava a Aphses; 
16 A decima nona a Pheteia: avigesima 

a Hezechiel; 
17 A vigesima primeira a Jachin; avi¬ 

gesima segunda a Gaimd; 
18 A vigesima terceira a Dalaiau ; a vi¬ 

gesima quarta a Maaziau. 
19 Esta he a sua distribuipao, segundo os 

seus ministerios, para servirem na casa do 
Senhor, e segundo o seu rito, debaixo da 
mao d’Aarao, seu pai; como o tinha man- 
dado o Senhor, Deos d’lsrael. 

20 E dos filhos de Levi, de que se nao 
fallou, dos filhos d’Amram era Subael; e 
dos filhos de Subael era Jehedeia. 

21 E dos filhos de Rohobia, o chefe era 
Jesias. 

22 E Salemoth filho d’lsaari; e Jahath 
filho de Salemoth : 

23 E Jeriau, seu filho primogenito, 
Amarias o segundo; Jahaziel o terceiro ; 
Jecmaan o quarto. 

24 Filho d’Oziel, foi Micha : filho de 
Micha, foi Samir. 

25 Irmao de Micha, Jesia : e filho de 
Jesia, era Zacharias. 

26 Filhos de Merari: Moholi, e Musi. 
Filho d’Oziau : Benno. 

27 E filhos tambem de Merari forao: 
Oziau, e Soam, e Zachur, e Hebri. 

28 E filho de Moholi: Eleazar, que nao 
teve filhos. 

29 E filho de Cis, Jerameel. 
30 Filhos de Musi forao : Moholi, Eder, 

e Jerimoth : estes sao os filhos de Levi, se¬ 
gundo as casas de suas familias. 

31 E estes tambem lanparao sortes com 
seus irmaos, filhos d’Aarao, em presenca 
do Rei David, e de Sadoc, e de Ahimelech, 
e dos Chefes das familias Sacerdotaes, e Le¬ 
viticas, assim os Anciaos como os mais mo- 
pos : a todos a sorte distribuia igualmente. 

CAPITULO XXV. 
Hegula David a ordem dos Cantores, e dos 

Instrumcntistas. 

AVID pois, e os principaes Officiaes do 
exercito escolherao para o ministerio os 

filhos d’Asaph, e de Ileman, e d’ldithun : 
para tocarem cytharas, e salterios, e tym- 
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bales, servindo, segundo o seu numero, o 
eraprego, que lhes fora destinado. 

2 Dos filhos d’Asaph : Zaechur, e Jose, 
e Nathania, e Asarela, filhos d’Asaph : de- 
baixo da direcfao d’Asaph, que cantava ao 
lado do Rei. 

3 Quanto a Idithun : os filhos d’Idithun, 
Godolias, Sori, Jeseias, e Hasabias, e Ma- 
thathias, seis, debaixo da direcpao de seu 
pai Idithun, que cantava ao som da cythara, 
presindindo aos que cantavao, e louvavao ao 
Senhor. 

4 Quanto a Heman : os filhos de Heman, 
Bocciau, Mathaniau, Oziel, Subuel, e Jeri- 
moth, Hananias, Hanani, Eliatha, Geddel- 
thi, e Romemthiezer, e Jesbacassa, Mellothi, 
Othir, Mahazioth : 

5 Todos estes erao filhos de Heman, 
Vidente do Rei, nos louvores de Deos, para 
exaltar o seu poder: e deo Deos a Heman 
quatorze filhos, e tres filhas. 

6 Todos estavao repartidos debaixo do 
magisterio de seu pai, para cantarem no 
Templo do Senhor ao som de tymbales, e 
de salterios, e de cytharas, para os ministe- 
rios da casa do Senhor, conforme a ordem 
do Rei: a saber, os filhos d’Asaph, e d’Idi¬ 
thun, e de Heman. 

7 E o numero d’estes com seus irmaos, 
todos mestres, que ensinavao os canticos do 
Senhor, era de duzentos e oitenta e oito. 

8 E deitarao sortes pelas suas classes, igu- 
almente, tanto maior, como menor, e assim 
o douto, como o indouto. 

9 E sahio a primeira sorte a Jose, que 
era da casa d’Asaph : a segunda a Godolias, 
assim para elle, como para seus filhos, e 
irmaos, que erao doze : 

10 A terceira a Zachur, a seus filhos e 
irmaos, que erao doze ; 

11 A quarta a Isari, a seus filhos e ir¬ 
maos, que erao doze: 

12 A quinta a Nathanias, a seus filhos e 
irmaos, que erao doze : 

13 A sexta a Bocciau, a seus filhos e ir¬ 
maos, que erao doze: 

14 A setima a Isreela, a seus filhos e ir¬ 
maos, que erao doze : 

15 A oitava a Jesaia, a seus filhos e ir¬ 
maos, que erao doze : 

16 A nona a Mathanias, a seus filhos e 
irmaos, que erao doze : 

17 A decima a Semeias, a seus filhos e 
irmaos, que erao doze : 

13 A undecima a Azareel, a seus filhos e 
irmaos, que erao doze : 

19 A duodecima a Hasabia, a seus filhos 
e irmaos, que erao doze : 

20 A decima terceira a Subael, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze : 

21 A decima quarta a Mathathias, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze : 

22 A decima quinta a Jerimoth, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze : 
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23 A decima sexta a Hananias, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze : 

24 A decima setima a Jesbacassa, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze: 

25 A decima oitava a Hanani, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze: 

26 A decima nona a Mellothi, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze : 

27 A vigesima a Eliatha, a seus filhos e 
irmaos, que erao doze : 

28 A vigesima primeira a Othir, a seus 
filhos e irmaos, que erao doze : 

29 A vigesima segunda a Geddelthi, a 
seus filhos e irmaos, que erao doze: 

30 A vigesima terceira a Mahazioth, a 
seus filhos e irmaos, que erao doze : 

31 A vigesima quarta a Romemthiezer, a 
seus filhos e irmaos, que erao doze. 

CAPITULO XXVI. 
Ordem, dos porteiros do Templo, e dos 

guardas dos thesouros, e vasos sagrados. 
Ordem dos Levitas destinados a encher as 

func^oes de Chefes, c Juizes cm Israel. 

distributes porem dos porteiros forao 
assim : Dos Coritas, Meselemia, filho 

de Core, dos filhos d’Asaph. 
2 Filhos de Meselemia forao : Zacharias, 

o primogenito, Jadihel o segundo, Zabadias 
o terceiro, Jathanael o quarto, 

3 Elam o quinto, Johanan o sexto, Elio- 
enai o setimo. 

4 E filhos d’Obededom: Semeias, o 
primogenito, Jozabad o segundo, Joaha o 
terceiro, Sachar o quarto, Nathanael o 
quinto, 

5 Ammiel o sexto, Issachar o setimo, 
Phollathi o oitavo : porque o Senhor o 
abenpoou. 

6 E Semei, seu filho, teve filhos, chefes 
de suas familias: porque erao homens es- 
forjadissimos: 

7 E filhos de Semeias forao: Othni, e 
Raphael, e Obed, Elzabad, e seus irmaos, 
homens fortissimos : como tambem Eliu, e 
Samachias. 

8 Todos estes erao dos filhos d’Obede¬ 
dom : elles, e seus filhos, e irmaos robustis- 
simos para o seu emprego, sessenta e dous 
da casa d’Obededom. 

9 E os filhos de Meselemia, e seus irmaos 
mui valentes, erao dezoito. 

10 Mas de Hosa, isto he, dos filhos de 
Merari: Semri o chefe, (porque seu pai nao 
tinha tido primogenito, e por isso lhe tinha 
dado o primeiro lugar) 

11 Ilelcias o segundo, Tabelias o terceiro, 
Zacharias o quarto : todos estes filhos, e ir¬ 
maos de Hosa, erao treze. 

12 Estes forao destinados para porteiros. 
de tal sorte que os capitaes das guardas, as¬ 
sim como os seus irmaos, servissem sempre 
na casa do Senhor. 

13 Deitarao-se pois sortes por igual, as- 
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sim a pequenos, como a grandes, pelas suas 
familias, para cada huma das portas. 

14 Cahio pois a sorte da porta do Ori- 
ente a Selemias. E a Zacharias, seu filho, 
homem prudentissimo, e habilissirao, coube 
era sorte a do Setentriao. 

15 A do Meiodia a Obededom, e seus 
filhos : n’esta parte da casa estava o Conse- 
lho dos anciaos. 

16 A Sephim, e Hosa cahio a do Occi- 
dente, junto da porta, que guia para a estrada 
da subida: huma guarda defronte d’outra 
guarda. 

17 Ao Oriente pois seis Levitas; e ao 
Setentriao quatro por dia; e ao Meiodia do 
mesmo modo quatro por dia; e onde estava 
o Conselho de dous em dous. 

18 E nas cellas dos porteiros ao Occi- 
dente estavao quatro no caminho, e dous a 
cada cella. 

19 Eis-aqui as distributes dos porteiros, 
filhos de Core, e de Merari. 

20 Achias porem era o Guarda dos the- 
souros da casa de Deos, e dos vasos sagrados. 

21 Filhos de Ledan, filhos de Gersonni: 
de Ledan vierao estes chefes de familias, 
Ledan, e Gersonni, e Jehieli. 

22 Filhos de Jehieli : Zathan, e Joel 
seu irmao, guardas dos thesouros da casa do 
Senhor, 

23 Com os das familias d’Amram, e 
d’Isaar, e de Hebron, e d’Ozihel. 

24 E Subael, filho de Gersom, filho de 
Moyses, era Superintendente dos thesou- 
reiros. 

25 E Eliezer, seu irmao, do qual foi filho 
Rahabia, e filho d’este Isaias, e filho d’este 
Joram, e filho d’este Zechri, e filho d’este 
Selemith. 

26 O mesmo Selemith, e seus irmaos erao 
officiaes dos thesouros das cousas santas, que 
o Rei David, e os Principes das familias, e 
os Tribunos, e os Centurioes, e os Cabos do 
exercito tinhao consagrado, 

27 Das guerras, e dos despojos das bata- 
lhas, que elles haviao consagrado para a 
construe^ao, e alfaias do Templo do Senhor. 

28 E todas estas cousas consagrou Sa¬ 
muel, o Vidente, e Saul, filho de Cis, e 
Abner, filho de Ner, e Joab, filho de Sarvia: 
todos os que offereciao estes donativos, os 
punhao nas maos de Selemith, e de seus 
irmaos. 

29 E aos dafamilia d’Isaar presidia Cho- 
nenias, e seus filhos, e cuidavao dos negocios 
de fora, que tocavao a Israel, para instruil- 
los, e julgal-los. 

30 E Hasabias da familia de Hebron, e 
seus irmaos, homens mui fortes, mil e sete- 
centos, governavao os Israelitas, alem do 
Jordao, para o Occidente, em todas as cou¬ 
sas pertencentes ao servico do Senhor, e do 
Rei. 

31 E Jeria foi chefe da posteridade de 
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Hebron, pelas suas familias, e ramos. No 
anno quadragesimo do Reinado de David 
fez-se a resenha, e acharao-se em Jazer de 
Galaad homens fortissimos. 

32 E seus irmaos de mais robusta idade, 
dous mil e setecentos chefes de familias. E 
o Rei David o constituio sobre a Tribu de 
Ruben, e a de Gad, e sobre a meia Tribu de 
Manasses, para o servipo, que respeitava a 
Deos, e ao Rei. 

CAPITULO XXVII. 
Divisao do povo em doze Turmas, para servir 

por tar no, junto ao Rei. Nomes dos 
chefes das Tribus. Officiaes da casa de 
David. 

OS filhos d’lsrael, segundo o seu nu- 
^ mero, os chefes de familias, os Tribunos, 
e os Centurioes, e Prefeitos, que serviao ao 
Rei, distribuidos pelas suas turmas, entrando, 
e sahindo de guarda todos os mezes do anno, 
estes commandavao a vinte e quatro mil 
homens. 

2 A primeira turma, no primeiro mez, 
commandava Jesboam, filho de Zabdiel; e 
estavao as suas ordens vinte e quatro mil. 

3 Era da casa de Phares, o primeiro 
entre todos os Principes, commandantes do 
exercito no primeiro mez. 

4 Dudia, Ahohita, commandava a turma 
do segundo mez, e subordinado a elle outro 
chamado Macelloth, que commandava huma 
parte d’esta tropa de vinte e quatro mil. 

5 E o chefe da terceira turma, no terceiro 
mez, era o Sacerdote Banaias, filho de Joia- 
da: e tinha a sua divisao de vinte e quatro 
mil. 

6 Este he aquelle Banaias, o mais valente 
d ’entre os trinta, e superior aos trinta : e seu 
filho Amizabad commandava a turma, que 
lhe era subordinada. 

7 O quarto, no quarto mez, era Asahel, 
irmao de Joab, e depois d’elle Zabadias, seu 
filho : e a sua turma era de vinte e quatro 
mil. 

8 O quinto chefe, no quinto mez, era 
Samaoth de Jezer : e na sua turma havia 
vinte e quatro mil. 

9 O sexto, no sexto mez, era Hira, filho 
d’Acces de Thecua: que tinha na sua turma 
vinte e quatro mil. 

10 O setimo, no setimo mez, era Helles, 
de Phalloni, da Tribu d’Ephraim: e a sua 
turma era de vinte e quatro mil. 

11 O oitavo, no oitavo mez, eraSobochai, 
de Ilusath, da estirpe de Zarahi: e a sua 
turma era de vinte e quatro mil. 

12 0 nono, em o nono mez, era Abiezer, 
d’Anathoth, dos filhos de Jemini: e a sua 
turma era de vinte e quatro mil. 

13 0 decimo, no decimo mez, era Marai, 
e elle era de Netofath, descendente de Zarai: 
e a sua turma era de vinte e quatro mil. 

14 0 undecimo, no undecimo mez, era 
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Banaias, de Farathon, da Tribu de Ephraim : 
e a sua turma era de vinte e quatro mil. 

15 0 duodecimo, no duodecimo mez, era 
Holdai, de Netofath, descendente de Gotho- 
niel: e a sua turma era de vinte e quatro 
mil. 

16 E os Principes das Tribus d’lsrael, da 
de Ruben, era Eliezer, filho de Zechri: e da 
de Simeon, Saphathias, filho de Maacha: 

17 Da de Levi, Hasabias, filho de Ca- 
muel: da d’Aarao, Sadoc : 

18 Da de Juda, Eliu, irmao de David: 
da de Issachar, Amri, filho de Michael: 

19 Da de Zabulon, Jesmaias, filho d’Ab- 
dias : da de Nephthali, Jerimoth, filho d’Oz- 
riel: 

20 Da d’Ephraim, Osee, filho d’Ozaziu : 
da da meia Tribu de Manasses, Joel, filho 
de Phadaia: 

21 E da outra meia Tribu de Manasses 
em Galaad, Jaddo, filho de Zacharias: e da 
de Benjamin, Jasiel, filho d’Abner: 

22 E da de Dan, Ezrihel, filho de Je- 
roham: estes erao os Principes dos filhos 
d’lsrael. 

23 Nao quiz porem David contar os que 
erao para baixo de vinte annos: porque o 
Senhor tinha dito que elle multiplicaria 
Israel como as estrellas do Ceo. 

24 Joab, filho de Sarvia, tinha comecado 
a fazer o seu arrolamento; mas nao o 
acabou; porque por isto a ira de Deos 
tinha cahido sobre Israel: e por isso o nu- 
mero dos que estavao ja contados, nao se 
referio nos Fastos do Rei David. 

25 E o Thesoureiro Mor do Rei era Az- 
moth, filho d’Adiel: o Intendente porem 
dos thesouros, que havia nas cidades, e nas 
villas, e nos castellos, era Jonathan, filho 
d’Ozias. 

26 E Ezri, filho de Chelub, era o super- 
intendente da agricultura, e dos lavradores, 
que cultivavao as terras : 

27 E Semeias, de Romathi, era o das vi- 
nhas: e Zabdias, d’Aphoni, era das adegas: 

28 E Balanan, de Geder, era o dos 
olivaes, e figueiraes, que estavao nos cam- 
pos: e Joas era o dos armazens do azeite. 

29 E dos rebanhos, que pastavao no 
campo de Saron, era o Intendente Setrai, 
Saronita: e dos bois, que que se criavao 
nos valles, Saphat, filho de Adli : 

30 E Ubil, Ismahelita, curava dos ca- 
melos: e Jadias, de Meronath, dos ju- 
mentos : 

31 E Jaziz, Agareo, das ovelhas. Todos 
estes erao os Intendentes da Fazenda do 
Rei David. 

32 Jonathan porem, tio paterno de Da¬ 
vid, homem prudente, e letrado, era seu 
Conselheiro : Elle, e Jahiel, filho de Ilacha- 
moni, estavao com os filhos do Rei. 

33 Achitophel tambem era Conselheiro do 
Rei; eChusai, Arachita, era privado do Rei. 

34 Depois d’Achitophel, erao Joiada> 
filho de Banaias, e Abiathar. E J oab era o 
Generalissimo do exercito do Rei. 

CAPITULO XXVIII. 
Exhorta David os Principaes d' Israel, e a 

seu filho Salomao, a que sejao fieis ao 
Senhor. Dd a Salomao o desenho do 
Templo, e de todas as sms pertenqas. 

/"'lONVOCOU pois David a Jerusalem to- 
^ dos os principes d’Israel, os chefes das 
Tribus, e os commandantes dos corpos, que 
serviao ao Rei; e tambem aos tribunos, e 
centuribes, e os administradores da fazenda, 
e possessoes do Rei, e seus filhos, com os 
eunuchos, e os mais poderosos, e valerosos 
do exercito. 

2 £ tendo-se levantado o Rei, e posto em 
pb, disse: Ouvi-me, irmaos meus, e povo 
meu. Eu tinha considerado edificar casa, 
onde descancasse a Area do concerto do Se¬ 
nhor, o escabello dos pes do nosso Deos : e 
tenho preparado tudo o necessario para a 
construccao do edificio. 

3 Mas Deos me disse : Tu nao edificaras 
casa ao meu Nome; porque bs hum homem 
guerreiro, e tens derramado sangue. 

4 Entretanto o Senhor, Deos d’lsrael, 
escolheo-me de toda a casa de meu pai para 
me fazer Rei d’lsrael para sempre : porque 
de Juda escolheo os Principes; e da casa 
de Juda escolheo a casa de meu pai: e 
entre os filhos de meu pai, se dignou esco- 
lher-me a mim para me constituir Rei sobre 
todo o Israel. 

5 E ate de meus filhos (como o Senhor 
me deo muitos filhos) escolheo elle a meu 
filho Salomao para se assentar no throno do 
Reino do Senhor, sobre Israel; 

6 E me disse: Teu filho Salomao edifi- 
cara a minha casa, e os meus atrios : porque 
eu o escolhi para meu filho, e eu serei seu 
pai. 

7 E firmarei para sempre o seu Reino, 
se perseverar em cumprir os meus preceitos, 
e os meus juizos, como elle o faz ao pre¬ 
sente. 

8 Agora pois eu vos conjuro na presenpa 
de todo o ajuntamento d’lsrael, ouvindo o 
nosso Deos, que guardeis, e estudeis todos 
os mandamentos do Senhor, nosso Deos: a 
fim de possuirdes esta terra cheia de bens, e 
de a deixardes para sempre a vossos filhos 
depois de vos. 

9 E tu, meu filho Salomao, conhece o 
Deos de teu pai, e serve-o com hum corapao 
perfeito, e huma plena vontade : porque o 
Senhor sonda todos os corapoes, e penetra 
todos os pensamentos do espirito. Se tu o 
buscares, acha-lo-has; mas se o deixares, 
elle te rejeitara para sempre. 

10 Agora pois, ja que o Senhor te esco¬ 
lheo para edificares a casa do Santuario, ani- 
ma-te, e completa a obra. 
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11E David deo a Salomao, seu filho, 
o desenho do portico, e do Templo, e das 
suas officinas, e das suas salas, e dos seus 
aposentos interiores, e da casa da propi- 
ciacao, 

12 E tambern o de tod os os atrios, que 
elle tinha deliueado, e o dos cubiculos, que 
devia haver em roda para os thesouros da 
casa do Senhor, e para os thesouros dos 
sagrados moveis: 

13 E o das repartipoes dos Sacerdotes, e 
dos Levitas para todas as funcpoes da casa 
do Senhor, e para todos os vasos do minis- 
terio do Templo do Senhor. 

14 Especificando o peso do ouro para os 
differentes vasos do ministeiio; e tambern 
especiticou o peso da prata, conforme a 
diversidade dos vasos, e dos feitios : 

15 E deo tambern o ouro para os can- 
dieiros d’ouro, e para as suas alampadas, 
segundo o tamanho de cada candieiro, e das 
alampadas; e do mesmo modo deo o peso 
de prata para os candieiros de prata, e para 
as suas alampadas, segundo a diversidade 
dos tamanhos. 

16 Deo tambern o ouro para as Mesas 
da Proposipao, segundo a diversidade das 
Mesas; e igualmente a prata para outras 
Mesas de prata : 

17 Tambern para os garfos, e copos, e 
thuribulos d’ouro purissimo, e para os 
leoessinhos d’ouro, segundo os seus tama¬ 
nhos, proporcionou o peso para cada hum 
dos leoessinhos; e assim tambern para os 
leoes de prata separou diverso peso de 
prata: 

18 E para o Altar, em que se queima 
o incenso, deo do ouro mais puro, para 
que d’elle se fizesse a figura de hum carro 
de Cherubins, que estendessem as suas 
azas, e cubrissem a Area do Concerto do 
Senhor. 

19 Todas estas cousas, disse o Rei, me 
forao dadas escritas pela mao de Deos, para 
que eu comprehendesse todas as obras do 
modelo. 

20 Disse mais David a seu filho Salo¬ 
mao : Obra varonilmente, e anima-te, e 
rnette maos a obra : nao temas nada, e nao 
te desanimes; porque o Senhor, meu Deos, 
sera comtigo : e nao te largara, nem te 
desamparara, menos que tu nao tenhas aca- 
bado toda a obra para o servipo da casa 
do Senhor. 

21 Eis-aqui as classes dos Sacerdotes, e 
dos Levitas, que estao ao teu lado; e estao 
promptos para tudo o que respeita ao mi- 
nisterio da casa do Senhor; e assim os 
Principes como o povo saberao executar 
todas as tuas ordens. 

CAPITULO XXIX. 

Offertas de David, e dos seus Grandes para 
a construcpio do Templo. David louva o 
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Senhor, e ora pelo seu povo, e por seu 
filho. Segunda unc$ao de Salomao. Mor- 
te de David. 

DISSE o Rei David a toda a congre- 
^ gacao : Deos escolheo so a meu filho 
Salomao, que he mopo, e tenro: a empresa 
he grande; porque nao se prepara a morada 
para algum homem, mas para Deos. 

2 Eu pois com todas as minhas formas 
me empreguei em ajuntar o que era neces- 
sario para as despesas da casa do meu 
Deos : o ouro para os vasos d’ouro ; prata 
para os de prata; bronze para as obras de 
bronze; ferro para as de ferro; madeira 
para as de madeira: e preparei tambern 
pedras cornelinas, e semelhantes ao alabas- 
tro, e de diversas cores, e toda a casta de 
pedras preciosas, e marmores de Paros em 
summa quantidade: 

3 A fora estas cousas, que offered para 
a casa de meu Deos, dou do meu bolsinho 
o ouro e prata para o Templo do meu 
Deos, sem fallar do que eu preparei para o 
Santuario : 

4 Tres mil talentos d’ouro, d’ouro d’O- 
phir; e sete mil talentos de prata finissima 
para se dourarem as paredes do Templo : 

5 E quando convenha d’ouro, fapao-se 
d’ouro as obras; e onde quer que for pre- 
cisa a prata, se fapao de prata as obras 
pelas maos dos artifices : mas se alguem 
por sua vontade offerecer alguma cousa ao 
Senhor, encha hoje as suas maos, e offerepa 
ao Senhor o que bem lhe parecer. 

6 Prometterao os chefes das familias, e 
os nobres das Tribus d’lsrael, e os tribunos, 
e os centurioes, e os Intendentes da fazenda 
do Rei. 

7 E derao para as obras da casa de Deos 
sinco mil talentos d’ouro, e dez mil sol- 
dos ; dez mil talentos de prata; dezoito mil 
talentos de cobre; e cem mil talentos de 
ferro. 

8 E ate todos os que tinhao pedras 
preciosas, as derao para os thesouros da 
casa do Senhor, por mao de Jahiel, Ger- 
sonita. 

9 E o povo se alegrou ao fazer estas 
offerendas voluntarias ; porque as offereciao 
de todo o seu corapao ao Senhor; e o Rei 
David da mesma sorte se alegrou em ex- 
tremo. 

10 E louvou o Senhor diante de toda 
esta multidao, e disse: Bemdito es tu, 6 
Senhor, Deos d’Israel, nosso pai, de eterni- 
dade em eternidade. 

11 Tua he, Senhor, a grandeza, o poder, 
a gloria, e a victoria: e a ti he devido o 
louvor; porque tudo o que ha no Ceo, e na 
terra, he teu; teu he, Senhor, o imperio, e 
tu es assima de todos os principes. 

12 Tuas sao as riquezas, e tua he a glo¬ 
ria; tu es o dominador de tudo, na tua 
mao esta a fortaleza, e o poder; na tua 
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mao a grandeza, e o mando de todas as 
cousas. 

13 Agora pois, 6 nosso Deos, nos te 
engrandecemos, e louvamos o teu inclito 
Nome. 

14 Quem sou eu, e quern he o meu 
povo para te podermos offerecer todas es- 
tas cousas ? Teu he tudo : e o que rece- 
bemos da tua mao, nos isso mesmo te 
offerecemos. 

15 Porque nos somos peregrinos, e es- 
trangeiros diante de ti, como todos nossos 
pais : os nossos dias sao como a sombra 
sobre a terra, e nao ha consistencia alguma. 

16 Senhor, nosso Deos, toda esta riqueza, 
que ajuntamos para se edificar huma casa 
ao teu santo Nome, veio da tua mao, e tuas 
sao todas as cousas. 

17 Eu sei, meu Deos, que sondas os 
corapoes, e que amas a simplicidade ; e 
por isso eu tambem te offered alegre todas 
estas cousas na simplicidade do meu cora¬ 
pao : e vi que o teu povo, que esta aqui 
junto, te offereceo os seus presentes com 
grande alegria. 

18 Senhor, Deos de nossos pais Abra- 
hao, e Isaac, e Israel, conserva eternamente 
esta vontade do seu corapao, e faze que 
permanepa sempre n’esta resolupao de te ve- 
nerarem. 

19 Da tambem a meu filho Salomao 
hum corapao perfeito, para que elle guarde 
os teus mandamentos, as tuas leis, e as 
tuas ceremonias, e cumpra tudo : e edi- 
fique a casa, para a qual preveni as des- 
pesas. 

20 Ordenou pois David a todo o ajun- 
tamento: Bemdizei o Senhor, nosso Deos. 
E todo o povo bemdisse o Senhor, Deos de 
seus pais; e se prostrarao, e adorarao a 
Deos, e depois ao Rei. 

21 E immolarao victimas ao^Senhor; e 
ao outro dia offerecerao holocaustos, mil 
touros, mil carneiros, mil cordeiros, com as 
suas libapoes, e com todo o rito, em summa 
abundancia para todo o Israel. 

22 E com£rao, e beberao n’aquelle dia 
em presenpa do Senhor com grande rego- 
zijo : e ungirao segunda vez a Salomao, 
filho de David: e ungirao-no ao Senhor em 
Rei, e a Sadoc em Pontifice. 

23 E Salomao se assentou no throno do 
Senhor, como Rei, em lugar de David, seu 
pai, e agradou a todos: e todo o Israel lhe 
rendeo obediencia. 

24 E todos os principes, e os grandes, 
e todos os filhos do Rei David tambem 
prestarao vassallagem, e sujeitarao-se ao 
Rei Salomao. 

25 Elevou o Senhor pois a Salomao 
sobre todo o Israel; e lhe deo em o seu 
Reinado tal gloria, qual antes d’elle nao 
teve nenhum Rei d’lsrael. 

26 David pois, filho d’lsai, reinou sobre 
todo o Israel. 

27 E o tempo, que reinou sobre Israel, 
foi de quarenta annos : em Hebron reinou 
sete annos, e em Jerusalem trinta e tres 
annos. 

28 E morreo n’uma ditosa velhice, cheio 
de dias, e de bens, e de gloria; e reinou 
Salomao, seu filho, em lugar d’elle. 

29 E as primeiras, e ultimas acpoes 
do Rei David estao escritas no Livro de 
Samuel, o Vidente, e no Livro do Pro- 
feta Nathan, e no Volume de Gad, o Vi¬ 
dente ; 

30 E tambem o que passou em todo o 
seu reinado, e a sua fortaleza, e os acon- 
tecimentos que houverao em seu tempo, 
assim em Israel, como em todos os Reinos 
da terra. 

PARALIPOMENOS, LIVRO II. 
EM HEBREO 

DIBRE HAIAMIM. 

CAPITULO I. 
Sacrijicios de Salomao sobre o Altar de 

Gaboon. Deos lhe da Sabedoria, e ri- 
quezas. 

pois confirmado Salomao, filho de 
ivid, no seu lteino; e o Senhor, seu 

Deos, era com elle, e o elevou a hum alto 
grao. 

2 E Salomao mandou ajuntar a todo o 
Israel, aos tribunos, e centurioes, e capitaes, 
e aos juizes de todo o Israel, e aos chefes de 
familias: 

3 E foi com toda esta multidao ao alto 
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de Gabaon, onde estava o Tabernaculo do 
concerto de Deos, que Moyses, servo de 
Deos, tinha feito no deserto. 

4 David pois tinha trazido a Area de 
Deos de Cariathiarim para o lugar, que 
lhe tinha preparado, e onde lhe tinha eri- 
gido hum Tabernaculo, isto he, para Jeru¬ 
salem. 

5 E o altar de bronze, que tinha feito 
Beseleel, filho d’Uri, filho de Hur, estava 
alii diante do Tabernaculo do Senhor; e 
Salomao, e toda a multidao foi em busca 
d’elle. 

6 Subio pois Salomao ao Altar de bronze, 
que estava diante do Tabernaculo do con¬ 
certo do Senhor, e immolou em sima d’elle 
mil victimas. 

7 Aquella mesma noite lhe appareceo 
Deos, dizendo : Pede-me o que tu quizeres, 
que eu te de. 

8 E disse Salomao a Deos: Tu obraste 
com David, meu pai, grande misericor- 
dia; e a mim me constituisse Rei em seu 
lugar. 

9 Agora pois, Senhor Deos, cumpra-se a 
tua palavra, que prometteste a meu pai 
David ; pois que tu me estabeleceste Rei 
sobre o teu grande povo, que he tao sem 
conto, como o po da terra. 

10 Da-me sabedoria e intelligencia, para 
eu me haver com o teu povo: porque quem 
podera governar dignamente este teu povo, 
que he tao grande ? 

11 E disse Deos a Salomao : Pois que 
isso agradou mais ao teu corapao, e nao pe- 
diste riquezas, nem bens, nem gloria, nera a 
morte dos que te aborrecem, e nem ainda 
muitos dias de vida: pois pediste sabedoria, 
e sciencia, para poderes governar o meu 
povo, sobre o qual eu te constitui Rei: 

12 A sabedoria, e a sciencia te sao dadas; 
e de mais te darei riquezas, e bens, e gloria, 
de modo que nenhum Rei nem antes de ti, 
nem depois de ti te seja semelhante. 

13 Desceo pois Salomao do alto de Ga¬ 
baon de diante do Tabernaculo do concerto 
para Jerusalem, e reinou sobre Israel. 

14 E ajuntou hum grande numero de 
carropas, e de cavallaria, e teve mil e quatro- 
centas carropas, e doze mil homens de ca- 
vallo : e os fez estar nas cidades das carro¬ 
pas, e em Jerusalem junto ao Rei. 

15 E o Rei tornou o ouro, e a prata tao 
communs em Jerusalem como as pedras ; e 
os cedros como os sycomoros, que nascem 
nos campos em grande quantidade. 

16 E erao-lhe trazidos cavallos do Egyp- 
to, e de Coa pelos negociantes do Rei, que 
hiao, e os compravao por certo prepo : 

17 Hum tiro de quatro cavallos por seis- 
centos siclos de prata, e hum cavallo por 
cento e sincoenta: e assim se fazia a compra 
em todos os Reinos dos Hetheos, e dos Ileis 

CAPITULO II. 
Salomao pede a Hiram, Rei de Tyro, hum 

homem habil, que dirija a empresa da cons- 
trucqdo do Templo: e pede-lhe madeiras 
para o mesrno edijicio. Obreiros destinados 
para a obra. 

ESOLVEO pois Salomao fundar a 
casa ao Nome do Senhor, e o palacio 

para si. 
2 E ordenou setenta mil homens, que as 

costas acarretassem os materiaes, e oitenta 
mil para cortar pedras nos montes, e tres 
mil e seiscentos por seus inspectores. 

3 Enviou tambem a dizer a Hiram, Rei 
de Tyro : Do mesmo modo que fizeste com 
David, meu pai, e lhe enviaste paos de cedro 
para edificar para si o palacio, em que com 
effeito habitou: 

4 Obra assim comigo, para que eu edifique 
casa ao Nome do Senhor, meu Deos, e a 
consagre para queimar o incenso na sua 
presenpa, e fumeguem os aromas, e estejao 
sempre expostos os paes da proposicao, e 
para os holocaustos da manha, e da tarde, e 
nos Sabbados, e Neomenias, e solemnidades 
do Senhor, nosso Deos, perpetuamente, 
como esta mandado a Israel. 

5 Porque o Templo, que eu pertendo 
edificar, deve ser grande: visto que o nosso 
Deos he grande sobre todos os deoses. 

6 Quem podera logo presumir-se capaz 
de lhe edificar huma casa digna ? Se o Ceo, 
e os Ceos dos Ceos o nao podem center : 
quem sou eu, que possa edificar-lhe huma 
casa ? mas somente para que se queime in¬ 
censo na sua presenpa. 

7 Envia-me pois hum homem habil, que 
saiba trabalhar em ouro, e em prata, em 
bronze, e em ferro, em obras de purpura, 
d’escarlata, e de jacintho, e que saiba eseul- 
pir entalhes com os officiaes, que eu tenho 
junto a mim na Judea, e em Jerusalem, os 
quaes David, meu pai, tinha escolhido. 

8 E manda-me tambem paos de cedro, e 
de faia, e de pinho do Libano: porque sei 
que os teus servos sao destros em cortar 
madeiras do Libano, e os meus servos tra- 
balharao com os teus, 

9 Para que se me apparelhem madeiras 
em grande quantidade. Porque a casa, que 
eu desejo edificar, deve ser muito grandiosa, 
e magnifica. 

10 E darei para o sustento dos obreiros, 
teus servos, que hao de cortar as madeiras, 
vinte mil coros de trigo, e outros tantos de 
cevada, e vinte mil metrtkas de vinho, e 
vinte mil satos d’azeite. 

11E Hiram, Rei de Tyro, na carta, que 
enviou a Salomao, lhe disse : Porque o Se¬ 
nhor amou o seu povo, por isso te constituio 
a ti Rei d’elle. 

12 Ainda ajuutou, dizendo : Bemdito seja 
o Senhor, Deos d’lsrael, que fez o Ceo, e a 
terra, que deo ao Rei David hum filho sabio, 
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e entendido, e cordato, e prudente, para edi- 
ficar hum Templo ao Senhor, e hum palacio 
para si. 

13 Eu te envio pois hum homem sabio, 
e intelligente, Hiram meu pai, 

14 Filho de huma mulher das filhas de 
Han, cujo pai foi Tyrio, que sabe trabalhar 
em ouro, e em prata, em bronze, e em ferro, 
e em marmore, e madeira, tambem em pur¬ 
pura, e em jacintho, e em linho fino, e em 
escarlata : e que sabe lavrar todo o genero 
de escultura, e inventar engenhosamente 
tudo quanto he necessario em toda a casta 
d’obras, e trabalhara com os teus artifices, 
e com os artifices de teu pai David, meu 
Senhor. 

15 Manda pois, meu Senhor, para os 
teus servos o trigo, e a cevada, e o azeite, e 
o vinho, que prometteste. 

16 E nos faremos cortar no Libano as 
madeiras, que houveres mister, e as fare¬ 
mos por em jangadas para irem por mar 
ate Joppe; e tu as mandaras transportar a 
Jerusalem. 

17 Fez Salomao pois tomar a rol tod os 
os homens proselytos, que havia na terra 
d’Israel, depois do arrolamento, que tinha 
mandado fazer David, seu pai, e achou-se 
que erao cento e sincoenta e tres mil e seis- 
centos. 

18 E d’estes escolheo setenta mil, que 
levassem as cargas as costas, e oitenta mil, 
que cortassem pedras nos montes; e tres 
mil e seiscentos para inspectores das obras 
do povo. 

segundo 

CAPITULO III. 
Comega Salomao a edificar o Templo. Pla¬ 

no d'este edificio. Pescripgdo dos cheru- 
bins, que estavao no Santuario, e das 
columnas, que estavao d'ambas as baridas 
da porta. 

/"lOMECOU pois Salomao a edificar o 
Templo do Senhor em Jerusalem, no 

monte Moria, que tinha sido mostrado 
David, seu pai, no lugar, que David tinha 
disposto na eira d’Ornan Jebuseo. 

2 E comecou este edificio no segundo 
mez do quarto anno do seu Reinado. 

3 E este foi o piano, que lan^ou Salomao 
para construir a casa de Deos: sessenta 
covados de comprido pela primeira medida, 
e de largura vinte covados. 

4 E o portico da frontaria era do com- 
primento, em correspondencia da largura 
da casa, de vinte covados : mas a altura 
era de cento e vinte covados; e Salomao o 
fez dourar todo por dentro d’ouro purissimo. 

5 Fez tambem forrar a parte maior do 
Templo de madeira de faia, e fez chapear 
tudo de laminas de purissimo ouro : e gra- 
vou n’ella palmas, e humas como cadea- 
sinhas, que se enlaravao humas com as 
joutras. 

Liv. II. Cap. III. IV. 

6 Fez pavimentar o Templo de hum mar- 
more preciosissimo, no ultimo primor. 

7 E o ouro das laminas, de que fez co- 
Drir o edificio, e as suas traves, e as pilas- 
tras, e as paredes, e as portas, era finissimo; 

fez tambem esculpir buns Cherubins nas 
paredes. 

8 E fez a casa do Santo dos Santos : o 
comprimento, que correspondia a largura do 
Templo, era de vinte covados; e a largura 
tinha igualmente vinte covados : e a cobrio 
de laminas d’ouro, de quasi seiscentos talen- 
tos de peso. 

9 E fez tambem os pregos d’ouro, de 
modo que cada hum d’elles pesava sincoenta 
siclos ; e revestio de ouro as camaras. 

10 Fez tambem na casa do Santo dos 
Santos duas estatuas de Cherubins; e as 
cubrio d’ouro. 

11 As azas dos Cherubins tinhao de 
extensao vinte covados, de sorte que huma 
aza tinha sinco covados, e tocava na pa- 
rede do Templo : e a outra aza, que tinha 
sinco covados, tocava na aza do 
Cherubim. 

12 Da mesma sorte a aza do segundo 
Cherubim tinha sinco covados, e tocava na 
parede; e a outra aza d’este era de sinco 
covados, e tocava a aza do primeiro Che¬ 
rubim. 

13 As azas pois d’estes dous Cherubins 
estavao abertas, e tinhao vinte covados d’ex- 
tensao : elles estavao postos em pe, e os seus 
rostos virados para o Templo exterior. 

14 Fez tambem hum veo de jacintho, de 
purpura, de escarlata, e de linho fino; e fez 
bordar n’elle Cherubins. 

15 E fez diante da porta do Templo duas 
columnas, que tinhao trinta e sinco covados 
d’altura; e os seus capiteis erao de sinco 
covados. 

16 E fez tambem como humas miudas 
cadeas no Santuario, e pol-las sobre os capi¬ 
teis das columnas ; e cem romans, que en- 
trela^ou nas cadeasinhas. 

17 E poz estas columnas no vestibulo 
do Templo, huma a direita, e outra a es- 
querda : a que estava a direita, chamou-a 
Jachin; e a que estava a esquerda, chamou-a 
Booz. 

CAPITULO IV. 
Descripgdo do Altar dos holocaustos, do Mar 

de bronze, das Bacias, dos Candieiros, 
Mesas, e outros moveis do Templo. 

'C'EZ tambem Salomao hum Altar de 
bronze de vinte covados de comprido, e 

de vinte de largo, e de dez d’alto. 
2 E hum Mar fundido, que tinha dez co¬ 

vados de huma borda a outra, e redondo na 
circumferencia : tinha sinco covados d’alto, 
e hum cordao de trinta covados dava volta a 
todo o seu ambito. 

3 E por baixo d’elle havia figuras de bois, 
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e por dez covados no exterior alguns relevos, 
que, divididos era duas ordens, rodeavao o 
bojo do mar. E os bois erao fundidos : 

4 E o mesmo mar estava assentado sobre 
doze bois, tres dos quaes olhavao para o Se- 
tentriao, e oulros tres para o Occidente: 
outros tres para o Meiodia, e os tres que 
restavao, para o Oriente, tendo o mar em 
sima de si; e as partes posteriores dos bois 
estavao para a parte interior do mar. 

5 E a sua grossura era de hum palmo, e 
a sua borda era como a de hum copo, ou 
como a de huma apucena aberta; e levava 
tres mil metretas. 

6 Fez tambem dez bacias : e poz sinco a 
direita, e sinco a esquerda, para lavarem 
n’ellas tudo o que se houvesse d’offerecer em 
holocausto; os Sacerdotes porem lavavao-se 
no mar. 

7 Fez mais dez candieiros d’ouro na 
forma, que se tinha ordenado que se fizes- 
sem; e pol-los no Templo, sinco a direita, 
e sinco a esquerda. 

8 E fez tambem dez Mesas; e pol-las no 
Templo, sinco a direita, e sinco a esquerda: 
e cem phialas d’ouro. 

9 Fez tambem o atrio dos Sacerdotes, e o 
grande atrio; e portas no atrio, que revestio 
de bronze. 

10 E collocou o mar ao lado direito, con¬ 
tra o Oriente, ao Meiodia. 

11 Fez Hiram tambem caldeiroes, e gar- 
fos, e phialas; e acabou toda a obra do Rei 
no Templo de Deos : 

12 Isto he, duas columnas, e os seus 
epistylios, e os capiteis, e como huma especie 
de redes, que cobriao os capiteis por sima 
dos epistylios. 

13 E quatrocentas romans, e duas redes, 
de sorte que se ajuntavao duas ordens de 
romans a cada huma das redes, que cobriao 
os epistylios, e os capiteis das columnas. 

14 Fez tambem as bases, e as bacias, que 
poz sobre as bases : 

15 Hum Mar, e doze bois por baixo do 
mar. 

16 E os caldeirSes, e os garfos, e as phi¬ 
alas. Hiram, seu pai, fez a Salomao todos 
os vasos de bronze mui puro para a casa do 
Senhor. 

17 O Rei os fez fundir na Regiao do 
Jordao, em huma terra argillosa, entre So- 
choth, e Saredatha. 

18 E a multidao de vasos era innume- 
ravel, de rnodo que se nao sabia o peso do 
bronze. 

19 E fez Salomao todos os vasos do Tem¬ 
plo de Deos, e o Altar d’ouro, e as Mesas, e 
sobre ellas os paes da Proposipao; 

20 Fez mais de purissimo ouro os candiei¬ 
ros com as suas alampadas, para arderem 
diante do Oraculo, segundo o rito ; 

21 E huns floroes, e os mecheiros, e as te- 
nazesde ouro : tudo se fez d’ouro purissimo. 
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22 E as capoulas, e os thuribulos, e os 
copos, e os graes de purissimo ouro. E fez 
que se abrissem lav ores nas portas do Templo 
interior, isto he, do Santo dos Santos : e as 
portas do Templo pela parte de fora erao 
d’ouro. E assim se completarao todas as 
obras, que Salomao fez na casa do Senhor. 

CAP1TULO V. 
Ceremonia do transporte da Area para o 

Santuario. 

13 ECOLHEO pois Salomao tudo o que 
David, seu pai, tinha promettido em 

voto, e poz a prata, e o ouro, e todos os va¬ 
sos nos thesouros da casa de Deos. 

2 Depois d’isto congregou para Jeru¬ 
salem todos os Anciaos d’Israel, e todos os 
Principes das Tribus, e os chefes das fami- 
lias dos filhos d’lsrael, para transportarem a 
Area do concerto do Senhor da Cidade de 
David, que he Siao. 

3 E vierao a presenpa do Rei todos os 
varoes d’lsrael no solemne dia do setimo 
mez. 

4 E tendo vindo todos os Anciaos d’ls¬ 
rael, levarao os Levitas a Area : 

5 E a metterao dentro com tudo o que 
pertencia ao Tabernaculo; e os Sacerdotes 
com os Levitas levarao os vasos do Santua¬ 
rio, que havia no Tabernaculo. 

6 Mas o Rei Salomao, e todo o povo 
d’lsrael, e todos os que se tinhao congre- 
gado adiante da Area, immolavao carneiros, 
e bois sem numero : tanta pois era a multi¬ 
dao das victimas. 

7 E pozerao os Sacerdotes a Area do 
concerto do Senhor no seu lugar, isto he, 
no Oraculo do Templo, no Santo dos San¬ 
tos, debaixo das azas dos Cherubins : 

8 De sorte que os Cherubins estendiao as 
suas azas sobre o lugar, em que estava posta 
a Area; e cobriao a mesma Area, e os seus 
varaes. 

9 E as extremidades dos varaes, com que 
se levava a Area, porque erao hum pouco 
mais compridos, appareciao diante do Ora¬ 
culo ; mas se alguem estava hum tanto fora, 
nao os podia ver. E alii tem estado a Area 
ate o presente dia. 

10 E nao havia na Area outra cousa 
mais, do que as duas Taboas, que Moyses 
tinha posto em Horeb, quando o Senhor deo 
a Lei aos filhos d’lsrael na sua sahida do 
Egypto. 

11 E logo que os Sacerdotes sahirao do 
Santuario, (porque todos os Sacerdotes, que 
poderao alii achar-se, se purificarao : nem 
ainda n’aquelle tempo estavao repartidos 
entre elles os turnos, e ordem dos ministerios) 

12 Assim os Levitas, como os Cantores, 
isto he, os que estavao debaixo da direepao 
d’Asaph, e os que estavao debaixo da direc- 
pao d’Eman, e d’ldithun, seus filhos, e ir- 
maos, revestidos de vestes de linho fino, 
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tocavao tymbales, e salterios, e citharas, 
postos em pe ao lado Oriental do Altar, e 
com elles cento e vinte Sacerdotes, que lo- 
cavao trombetas. 

13 Assim pois, formando todos hum con¬ 
certo com trombetas, e vozes, e tymbales, e 
orgaos, e diversos outros instrumentos mu- 
sicos, e fazendo soar altamente as vozes ; de 
longe se ouvia o estrondo, e quando derao 
principio a cantar, e dizer: Bemdizei ao 
Senhor, porque he bom, e porque a sua 
misericordia he eterna; se encheo a casa de 
Deos de huma nuvem; 

14 Nem os Sacerdotes podiao estar, nem 
ministrar, por causa da escuridao : porque a 
gloria do Senhor tinha enchido a casa de 
Deos. 

CAPITULO VI. 
Oragdo de Salomdo: dia da Dedica^do do 

Templo. 

TpNTAO disse Salomao: O Senhor pro- 
metteo que habitaria n’um nevoeiro : 

2 Eu porem edifiquei huma casa ao seu 
Nome, para que habitasse n’ella para sempre. 

3 E o Rei voltou o seu rosto, e aben- 
dipoou todo o ajuntamento d’Israel (porque 
toda a multidao estava em pe attenta) e 
disse: 

4 Bemdito seja o Senhor, Deos d’Israel, 
que cumprio o que prometteo a David, meu 
pai, dizendo : 

5 Des do dia, em que eu fiz sahir o meu 
povo da terra do Egypto, nao escolhi ci- 
dade alguma entre todas as Tribus d’Israel, 
para n’ella se levantar huma casa ao meu 
Nome; nem escolhi algum outro homem, 
para ser o conductor do meu povo d’lsrael: 

6 Mas escolhi a Jerusalem, para n’ella se 
honrar o meu Nome; e escolhi a David, 
para o constituir sobre o meu povo d’lsrael. 

7 E havendo meu pai David feito o pro- 
posito de edificar huma casa ao Nome do 
Senhor, Deos d’lsrael, 

8 O Senhor lhe disse: Ja que tu tiveste 
vontade de levantar huma casa ao meu 
Nome, certamente fizeste bem em tomar esta 
resolupao: 

9 Mas nao seras tu o que edifiques a 
casa; porem teu filho, que sahira de tuas 
entranhas, esse edificara casa ao meu Nome. 

10 Assim tem cumprido o Senhor a sua 
palavra, que tinha dito: e eu succedi a Da¬ 
vid, meu pai; e me assenlei sobre o throno 
d’lsrael, como o Senhor o tinha dito : e eu 
edifiquei huma casa ao Nome do Senhor, 
Deos d’lsrael. 

HE n’ella puz a Area, na qual esta o 
pacto, que o Senhor fez com os filhos d’ls- 
rael. 

12 Conservou-se pois Salomao em pd 
diante do Altar do Senhor, defronte de todo 
o ajuntamento d’Israel, e estendeo as suas 
maos. 

13 Porque Salomao tinha feito huma 
base de bronze de sinco covados de com- 
prido, e outros tantos de largo, e tres 
d’alto, que tinha collocado no meio do 
atrio; e poz-se em pe sobre ella: e depois 
posto de joelhos, com o rosto virado para 
toda a multidao d’Israel, e as maos levan- 
tadas ao Ceo, 

14 Disse: Senhor, Deos d’lsrael, nao ha 
Deos semelhante a ti, nem no Ceo, nem na 
terra: a ti, que observas o pacto, e a miseri¬ 
cordia com os teus servos, que andao diante 
de ti de todo o seu corapao : 

15 Que cumpriste a teu servo David, 
meu pai, tudo o que lhe disseste: e que 
com effeito cumpriste as promessas, que 
fizeste por sua boca, assim como agora se 
verifica. 

16 Cumpre pois agora, Senhor, Deos 
d’lsrael, a favor de David, meu pai, e teu 
servo, tudo o que tu lhe prometteste, dizen¬ 
do: Nao faltara de ti varao diante de mim, 
que se assente sobre o throno d’lsrael; mas 
debaixo de condipao de que teus filhos 
guardem os seus caminhos, e andem se- 
gundo a minha Lei, assim como tu tambem 
andaste na minha presenpa. 

17 E agora, Senhor, Deos d’Israel, con- 
firme-se a tua palavra, que deste a teu servo 
David. 

18 He pois crivel que habite Deos com 
os homens sobre a terra ? Se o Ceo, e os 
Ceos dos Ceos te nao podem conter, quanto 
menos esta casa, que eu edifiquei ? 

19 Mas ella foi somente feita, a fim de 
attenderes a orapao de teu servo, e fis suas 
supplicas, Senhor, meu Deos; e a fim de 
ouvires as rogativas, que o teu servo faz na 
tua presenpa: 

20 Para de dia, e de noite teres os teus 
olhos abertos sobre esta casa, sobre o lugar, 
no qual tu prometteste que se invocaria o 
teu Nome, 

21 E que escutarias a orapao, que o teu 
servo n’elle te faz : e ouvirias as supplicas 
do teu servo, e as do teu povo d’lsrael. 
Ouve, Senhor, da tua morada, que he o Ceo, 
todos os que n’este lugar orarem, e se 
propicio. 

22 Se alguem peccar contra seu proximo, 
e se presentar para dar juramento contra 
elle, e se ligar com alguma maldicao diante 
do teu Altar n’esta casa; 

23 Tu ouviras do Ceo, e faras justipa aos 
teus servos, de maneira que fapas recahir a 
perfidia do culpado sobre a sua cabepa; e 
vingues o justo, retribuindo-lhe segundo a 
sua justipa. 

24 Se o teu povo d’Israel for vencido 
dos seus inimigos (porque peccou contra ti) 
e convertidos fizerem penitencia, e invoca- 
rem o teu Nome, e vierem supplicar n’este 
lugar ; 

25 Tu os ouviras do Ceo, e perdoaras o 
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seu peccado ao teu povo d’lsrael, e os resti- 
tuiras a terra, que lhes deste a elles, e a seus 
pais. 

26 Se fechado o Ceo a chuva nao cahir, 
por causa dos peccados do povo, e elles te 
rogarem n’este lugar, e dando gloria ao teu 
Nome, se converterem, dos seus peccados, 
quando os affligires; 

27 Ouve-os la do Ceo, Senhor, e'perdoa 
os peccados dos teus servos, e do teu povo 
d’Israel, e ensina-lhes o bom caminho, por 
onde andem; e derrama a chuva sobre a 
terra, que tu deste ao teu povo para possuir. 

28 Se sobrevier terra fome, ou peste, 
mela, ou corrupt ao do ar, e alguma praga 
de gafanhotos, ou de pulgao, ou os inimigos, 
depois de destruidos os campos, sitiarem as 
portas da cidade, e se toda a casta de males, 
e de doenpas a opprimir; 

29 Se algum do teu povo d’Israel, consi- 
derando a sua praga, e doenpa, te supplicar, 
e levantar as suas maos para ti n’esta casa; 

30 Tu o ouviras do Ceo, isto he, da tua 
morada sublime, e seras propicio, e daras a 
cada hum conforme as suas obras, que co- 
nheees que elle tern no seu corapao; (pois 
que so tu conheces os corapoes dos filhos 
dos homens :) 

31 Para que elles te temao, e andem pe- 
los teus caminhos tod os os dias, que viverem 
sobre a face da terra, que deste a nossos pais. 

32 Se mesmo hum estrangeiro, que nao 
for do teu povo d’lsrael, vier de hum paiz 
remoto, attrahido da fama do teu grande 
Nome, e da tua fortaleza, e do poder do teu 
braco extendido, e te adorar n’este lugar; 

33 Tu o ouviras do Ceo, tua firmissima 
habitapao, e concederas todas as cousas, 
pelas quaes aquelle peregrino te invocar; 
para que todos os povos da terra saibao o 
teu Nome, e te temao, como o teu povo 
d’Israel; e reconhepao, que o teu Nome foi 
invocado n’esta casa, que eu edifiquei. 

34 Se o teu povo sahir a eampanha con¬ 
tra os seus inimigos pelo caminho, pelo qual 
tu os tiveres mandado, e te adorarem com a 
face virada para o caminho, onde esta situa- 
da esta Cidade, que tu escolheste, e a casa, 
que eu edifiquei ao teu Nome; 

35 Tu ouviras do Ceo as suas oracoes, e 
as suas supplicas, e os vingaras. 

36 Se elles porem peccarem contra ti, 
(porque nao ha homem, que nao peque) e 
tu te irares contra elles, e os entregares aos 
inimigos, e estes os levarem cativos para hum 
paiz remoto, ou talvez vizinho ; 

37 E elles, convertendo-se do seu corapao 
na terra, para onde forao levados cativos, 
fizerem penitencia, e recorrerem a ti na terra 
do seu cativeiro, dizendo: Nos peccainos, 
nos commettemos a iniquidade, nos obramos 
injustamente; 

38 E se voltarem para ti de todo o seu 
corapao, e de toda a sua alma, no paiz do 
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| seu cativeiro, a que forao levados, e te ado¬ 
rarem virados para o caminho da sua terra, 

;que deste a seus pais, e da Cidade, que 
escolheste, e do Templo, que eu edifiquei ao 
teu Nome; 

39 Tu ouviras do Ceo, isto he, da tua 
morada firme, as suas rogativas, e faras jus- 
tipa, e perdoaras ao teu povo, ainda que 
peccador: 

40 Porque tu es o meu Deos : abrao-se, 
te pepo, os teus olhos, e estejao attentos os 
teus ouvidos a orapao, que se fizer n’este 
lugar. 

41 Levanta-te pois agora, Senhor Deos, 
e vem para o teu descanpo, tu, e a Area da 
tua fortaleza: os teus Sacerdotes, Senhor 
Deos, sejao revestidos da salvapao, e os teus 
Santos se alegrem em os bens. 

42 Senhor Deos, nao apartes o rosto do 
teu Christo: lembra-te das misericordias, 
que usaste com teu servo David. 

CAPITULO VII. 
Desce hum fogo do Ceo a consumir ns vidi¬ 

mus. A Magestade do Senhor enche o 
Templo. Continua a solemnidade por sete 
dias. Depois celebra-se a Testa dos Ta- 
hernaculos. O Senhor apparece de novo a 
Salomao. 

rT'ENDO pois Salomao acabado a sua ora- 
pao, desceo fogo do Ceo, e consumio os 

holocaustos, e as victimas; e a Magestade 
do Senhor encheo a casa. 

2 De sorte que os Sacerdotes nao podiao 
entrar no Templo do Senhor, porque a 
Magestade do Senhor tinha enchido o seu 
Templo. 

3 E tambem todos os filhos d’lsrael viao 
descer o fogo, e a gloria do Senhor sobre o 
Templo; e prostrados com o rosto em terra 
sobre o pavimento lajeado de pedra, adora- 
rao, e louvarao o Senhor, dizendo: Elle he 
bom, e a sua misericordia he eterna. 

4 O Rei pois, e todo o povo immolavao 
victimas diante do Senhor. 

5 O Rei Salomao pois sacrificou as victi¬ 
mas de vinte dous mil bois, e cento e vinte 
mil carneiros: e o Rei com todo o povo 
dedicou a casa do Senhor. 

6 Mas os Sacerdotes estavao applicados 
as suas funepoes; e os Levitas faziao soar ao 
som dos instrumentos musicos os hymnos 
do Senhor, que o Rei David compoz para 
louvar o Senhor: Porque a sua misericordia 
he eterna, cantavao os hymnos de David ao 
som dos instrumentos, que tocavao com as 
suas maos: e os Sacerdotes diante d’elles 
tocavao as suas trombetas, e todo o Israel 
estava em pe. 

7 Consagrou Salomao tambem o meio do 
atrio diante do Templo do Senhor; porque 
alii tinha elle offerecido os holocaustos, e as 
banhas das victimas pacificas: porque o 
Altar de bronze, que elle fizera, nao podja 
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baslar para os holocaustos, e sacrificios, e 
banhas. 

8 E fez Salomao entao huma Festa so- 
lemne por sete dias, e todo o Israel com 
elle, sendo muito grande o ajuntamento, des 
da entrada de Emath ate a Torrente do 
Egypto. 

9 E ao oitavo dia celebrou a Festa do 
solemne ajuntamento; porque nos sete dias 
tinha elle feito a dedicayao do Altar, e cele- 
brado a solemnidade dos Tabernaculos por 
sete dias. 

10 Assim no dia vigesimo terceiro do 
setimo mez despedio os povos para as 
suas tendas, cheios d’alegria, e de conten- 
tamento pelas grajas, que o Senhor tinha 
feito a David, e a Salomao, e ao seu povo 
d’Israel. 

11 Acabou pois Salomao a casa do Se¬ 
nhor, e o palacio do Rei, e tudo o que elle 
dentro em seu cora^ao tinha proposto fazer 
na casa do Senhor, e no seu proprio pa¬ 
lacio, e foi bem succedido. 

12 E o Senhor lhe appareceo de noite, e 
disse: Eu ouvi a tua oraf ao, e escolhi para 
mim este lugar para casa de sacrificio. 

13 Se acaso eu fechar o Ceo, e nao cahir 
chuva, e mandar, e ordenar aos gafanhotos, 
que devorem a terra, e mandar a peste ao 
meu povo; 

14 E convertendo-se o meu povo, sob re o 
qual foi invocado o meu Nome, me rogar, e 
buscar a minha face, e fizer penitencia dos 
seus maos caminhos; eu tambem o ouvirei 
do Ceo, e perdoarei os seus peccados, e pu- 
rificarei a sua terra. 

15 Os meus olhos tambem se abrirao, e 
os meus ouvidos attenderad a orafao d’a- 
quelle, que orar n’este lugar. 

16 Porque eu escolhi, e santifiquei este 
lugar, para n’elle estar o meu Nome para 
sempre ; e para n’elle estarem fixos os 
meus olhos, e o meu corafao em todo o 
tempo. 

17 Tu tambem, se andares na minha 
presenfa, como andou David, teu pai, e se 
obrares em tudo conforme as ordens, que 
hei dado, e guardares os meus preceitos, e 
leis; 

18 Eu conservarei o throno do teu reino, 
assim como o prometti a David, teu pai, 
dizendo: Nao faltara varao da tua linha- 
gem, que seja Principe em Israel. 

19 Mas se vos vos desviardes de mim, e 
deixardes as minhas Leis, e os mandamen- 
tos, que eu vos propuz, e seguirdes o ser- 
vipo dos deoses estranhos, e os adorardes; 

20 Eu vos arrancarei da minha terra, 
que vos dei: e lancarei para longe de 
minha presenpa este Templo, que consa- 
grei ao meu Nome, e o entregarei para 
servir de fabula, e d’exemplo a todos os 
povos. 

21 E esta casa se tornara em proverbio 
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para todos os que passarem, e cheios d’es- 
panto dirao : Porque se houve o Senhor 
assim com esta terra, e com esta casa ? 

22 E lhes responderao: Porque deixa- 
rao o Senhor, Deos de seus pais, que os 
tirou da terra do Egypto, e porque tomarao 
deoses estranhos, e os adorarao, e reveren- 
ciarao : por isso vierao sobre elles todos 
estes males. 

CAPITULO VIII. 
Salomao funda varias cidades. Faz seus 

tributarios os restos dos Chananeos. Or- 
dena os Officios dos Sacerdotes, e dos Le- 
vitas. Manda huma frota a Ophir. 

ASSADOS pois vinte annos, depois que 
Salomao edificara a casa do Senhor, e 

o seu palacio; 
2 Reediiicou as cidades, que Hiram 

tinha dado a Salomao, e fez habitar n’ellas 
os filhos d’Israel. 

3 Foi tambem a Emath de Suba, e apos- 
sou-se d’ella. 

4 E fundou Palmira no deserto, e edi- 
ficou outras cidades fortissimas em Emath. 

5 E fundou Bethoron tanto a Alta, como 
a Baixa, cidades muradas, que tinhao portas, 
e ferrolhos, e fechaduras ; 

6 E tambem a Balaath, e a todas as mais 
pranas fortes, que forao de Salomao, e a 
todas as cidades das carropas, e as cidades 
dos homens de cavallo: Salomao edificou 
tudo o que quiz, e dispoz assim em Jerusa¬ 
lem, como no Libano, e em toda a extensao 
de seus Estados. 

7 Todos os povos, que tinhao ficado dos 
Hetheos, e dos Amorrheos, e dos Ferezeos, 
e dos Heveos, e dos Jebuseos, que nao erao 
da linhagem d’Israel; 

8 Mas sim dos filhos, e descendentes 
d’aquelles, que os filhos d’Israel tinhao 
deixado com vida, Salomao os fez seus tri¬ 
butarios ate o dia d’hoje. 

9 Porem dos filhos d’Israel nao lanpou 
elle mao para trabalharem nas obras do Rei; 
porque erao homens de guerra, e os primei- 
ros Officiaes, e os commandantes das suas 
carrofas, e cavallaria. 

10 E todos os maiores Officiaes do exer- 
cito do Rei Salomao chegavao ao numero 
de duzentos e sincoenta, que amestravao o 
povo. 

11 E mudou a filha de Farao da Cidade 
de David para a casa, que lhe tinha edifi- 
cado. Porque disse o Rei: Nao habitant 
minha mulher na casa de David, Rei dTs- 
rael, por quanto foi santificada; porque 
entrou n’ella a Area do Senhor. 

12 Entao offereceo Salomao holocaustos 
ao Senhor, sobre o Altar do Senhor, que 
tinha levantado diante do portico, 

13 Para offerecer n’elle cada dia sacrifi¬ 
cios conforme a ordenafao de Moysds, nos 
sabbados, e nas Neomenias, e nos dias so- 
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lemnes, tres vezes no anno, a saber, na 
Festa dos Asmos, e na Festa das Semanas, 
e na Festa dos Tabernaculos. 

14 E estabeleceo, conforme a ordem de 
David, seu pai, as obrigacoes dos Sacer- 
dotes em os seus ministerios; e a ordem 
dos Levitas, para cantarem os louvores, e 
para servirem diante dos Sacerdotes, segun- 
do o rito de cada dia; e a distribuifao dos 
porteiros por cada huma das portas; por- 
que assim o havia mandado David, homem 
de Deos. 

15 E nao transgredirao as ordens do Rei, 
tanto os Sacerdotes, como os Levitas, em 
tudo o que lhes tinha mandado, e nas guar- 
das dos thesouros. 

16 Teve Salomao preparadas todas as 
cousas necessarias, des do dia, em que lan- 
pou os fundamentos da casa do Senhor, ate 
o dia, em que a acabou. 

17 Entao foi Salomao a Asiongaber, e a 
Ailath a praia do Mar Roxo, que he na 
terra d’Edom. 

18 E o Rei Hiram lhe mandou por seus 
vassallos naos, e marinheiros praticos do 
mar; o forao com a gente de Salomao a 
Ophir, e de la trouxerao ao Rei Salomao 
quatrocentos e sincoenta talentos d’ouro. 

CAPITULO IX. 
A Rainha de Saba, vem ver a Salomao. Ri- 

quezas d'este Principe. Descripgao do 
seu Throno. Morte de Salomao. Succe- 
de-lhe Robodo. 

RAINIIA de Saba, tendo tambem ou- 
vido a fama de Salomao, veio a Jeru¬ 

salem para o sondar por enigmas, trazendo 
comsigo grandes riquezas, e camelos, que 
vinhao carregados d’aromas, e de grande 
quantidade d’ouro, e de pedras preciosas. 
Tanto que ella se apresentou a Salomao, 
expoz-lhe tudo o que tinha no seu coracao. 

2 E Salomao lhe explicou tudo o que 
ella lhe propozera: nao houve cousa algu- 
ma, que elle lhe nao pozesse claro. 

3 Logo que ella vio a sabedoria de Salo¬ 
mao, e a casa, que elle edificara, 

4 E tambem os manjares da sua meza, 
e os aposentos dos seus servos, e os officios 
dos que o serviao, e os seus vestidos; tam¬ 
bem os copeiros, e os seus vestidos; e as 
victimas, que immolava na casa do Senhor; 
ficou espantada como fora de si. 

5 E disse ao Rei: He verdade o que 
das tuas virtudes, e da tua sabedoria ouvi 
no meu Reino. 

6 Eu nao acreditava aos que mo conta- 
vao, ate que eu mesma vim, e vi com os 
meus olhos; e me desenganei, que apenas 
se me tinha dito ametade da tua sabedo¬ 
ria : as tuas virtudes sobrexcedem a mesma 
fama. 

7 Bemaventurados os teus povos, e be- 
maventurados os teus servos, que estao 
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sempre diante de ti, e ouvem a tua sabe¬ 
doria. 

8 Bemdito seja o Senhor, teu Deos, que 
quiz collocar-te sobre o seu throno, como 
Rei, fazendo as vezes do Senhor, teu Deos. 
Como Deos ama a Israel, e quer conserval- 
lo para sempre, por isso te estabeleceo por 
seu Rei, para o julgares, e lhe administrares 
a justipa. 

9 E presenteou ao Rei com cento e vinte 
talentos d’ouro, e huma prodigiosa quanti¬ 
dade d’aromas, e pedras preciosissimas : 
nao se virao ja mais perfumes tao excellen- 
tes, como os que a Rainha de Saba deo ao 
Rei Salomao. 

10 E os servos de Fliram com os de Sa¬ 
lomao trouxerao tambem ouro de Ophir, 
e madeiras de thyno, e pedras de summo 
preco: 

11 Das quaes madeiras, isto he, das 
madeiras de thyno, fez o Rei os degraos 
da casa do Senhor, e do palacio real, e as 
citharas, e os salterios dos musicos: nunca 
se virao na terra de Juda madeiras seme- 
lhantes. 

12 E o Rei Salomao deo a Rainha de 
Saba tudo o que ella desejou, e o que ella 
pedio, e muito mais do que ella lhe havia 
trazido : e ella retirando-se, voltou para a sua 
terra com a sua comitiva. 

13 E o peso do ouro, que todos os an- 
nos se trazia a Salomao, era de seiscentos e 
sessenta e seis talentos de ouro ; 

14 Sem contar aquella somma, que lhe 
costumavao trazer os Deputados de varias 
na^oes, e os negociantes, e todos os Reis da 
Arabia, e os Governadores das provincias, 
que traziao ouro, e prata a Salomao. 

15 Fez pois o Rei Salomao duzentas 
lan^as d’ouro do peso de seiscentos siclos, 
que se despendiao em cada huma das 
lanyas ; 

16 E tambem trezentos escudos d’ouro, 
de trezentos siclos d’ouro, com que se cu- 
bria cada escudo; e o Rei os poz no seu 
Arsenal, que estava situado no bosque. 

17 Fez mais o Rei hum grande Throno 
de marfim, e o revestio de purissimo ouro. 

18 E os seis degraos, pelos quaes se 
subia ao Throno, e hum estrado d’ouro, e 
dous bracos de huma e outra parte, e dous 
leoes ao pe dos dous bracos; 

19 E rnais outros doze leoesinhos postos 
de huma e outra parte sobre os seis degraos: 
nao houve Throno semelhante em todos os 
Reinos. 

20 E todos os vasos da mesa do Rei 
erao d’ouro, e a baixella do palacio do 
bosque do Libano era d’ouro purissimo: 
porque entao reputava-se por nada a prata. 

21 Porque as frotas do Rei hiao de tres 
em tres annos com a gente de Hiram a 
Tharsis ; e traziao de la ouro, e prata, e 
marfim, e bugios, e pavoes. 
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22 Por isso o Rei Salomao foi exaltado 
assima de todos os Reis do mundo em 
riquezas, e em gloria. 

23 E todos os Reis da terra desejavao 
ver o rosto de Salomao, para ouvirem a 
sabedoria, de que Deos dotara o seu co- 
rayao : 

24 E o presenteavao todos os annos com 
vasos de prata, e d’ouro, e vestidos, e armas, 
e aromas, cavallos, e machos. 

25 Teve tambem Salomao quarenta mil 
cavallos nas suas cavalharices, e doze mil 
coches, e doze mil homens de cavallo, e 
os repartio pel as cidades destinadas para 
as carroyas, e por Jerusalem, onde estava 
o Rei. 

2d Exerceo tambem seu poder sobre 
todos os Reis, que havia desde o rio Eu- 
frates ate a terra dos Eilistheos, e ate as 
fronteiras do Egypto. 

27 E fez que em Jerusalem fosse tao 
commum a prata como as pedras ; e que 
houvesse tanta multidao de cedros, como sao 
os sycomoros, que nascem nos campos. 

28 Traziao-se-lhe tambem cavallos do 
Egypto, e de todos os paizes. 

29 As mais accoes de Salomao, tanto 
as primeiras, como as ultimas, estao eseri- 
tas nos Livros do Profeta Nathan, e nos 
Livros de Ahias de Silo, e na Visao do 
Vidente Addo, contra Jeroboao, filho de 
Nabat. 

30 Reinou pois Salomao em Jerusalem 
sobre todo o Israel quarenta annos. 

31 E adormeceo com seus pais, e foi 
sepultado na Cidade de David : e reinou 
Roboao, seu filho, em seu lugar. 

CAP1TULO X. 
Separaqdo das dez Tribus. Roboao jica Rei 

de Juda, e de Benjamin. 

IDARTIO pois Roboao para Sichem: 
porque todo o Israel se tinha la ajunta- 

do para o constituir Rei. 
2 O que tendo ouvido Jeroboao, filho 

de Nabat, que estava no Egypto (pois tinha 
fugido para la da presenpa de Salomao) 
voltou logo. 

3 E chamarao-no, e veio com todo o 
Israel, e fallarao a Roboao, dizendo; 

4 Teu pai nos opprimio com hum jugo 
durissimo ; trata-nos com mais brandura do 
que teu pai, que nos impoz huma grave 
servidao, e allivia-nos hum pouco a carga, e 
nos seremos teus servos. 

5 Elle lhes disse: Tornai a vir d’aqui a 
tres dias. E depois que o povo se foi, 

6 Teve Roboao conselho com os anciaos, 
que tinhao sido Ministros de Salomao, seu 
pai, durante a sua vida, dizendo : Que me 
aconselhais que eu responda ao povo ? 

7 Elies lhe disserao : Se contentares a 
este povo, e os affagares com palavras do 
ces, elles te servirao para sempre. 

[Port.] 

8 Mas elle desapprovou o conselho dos 
anciaos, e comecou a consultar os moyos, 
que haviao sido criados com elle, e estavao 
na sua companhia. 

9 E lhes disse : Que vos parece ? ou que 
devo eu responder a este povo, que me veio 
dizer: Allivia-nos o jugo, que teu pai nos 
impoz ? 

10 Mas elles lhe responderao como mo¬ 
yos, e como criados com elle nas delicias, e 
disserao: Assim fallaras ao povo, que te 
veio dizer: Teu pai fez pesadissimo o nosso 
jugo, tu allivia-o ; e assim lhe respondents : 
O meu dedo minimo he mais grosso do que 
o costado de meu pai. 

11 Meu pai poz-vos hum jugo pesado, e 
eu lhe accrescentarei maior peso ; meu pai 
ayoutou-vos com correas, eu porem acoutar- 
vos-hei com escorpioes. 

12 Ao terceiro dia pois veio Jeroboao, e 
todo o povo ter com Roboao, segundo elle 
lhes tinha ordenado. 

13 E o Rei, nao fazendo caso do conselho 
dos anciaos, respondeo-lhes desabridamente; 

14 E fallou-lhes segundo o conselho dos 
moyos : Meu pai poz-vos hum jugo pesado, 
o qual eu farei mais pesado; meu pai ayou- 
tou-vos com correas, eu porem ayoutar-vos- 
hei com escorpioes. 

15 E nao condescendeo com as supplicas 
do povo : porque era da vontade de Deos 
que se cumprisse a palavra, que havia dito a 
Jeroboao, filho de Nabat, por meio d’Ahias 
de Silo. 

16 Todo o povo porem, com tao dura 
resposta do Rei, assim lhe disse: Nao temos 
parte com David, nem heranya com o filho 
d’lsai. Volta, Israel, para as tuas tendas; 
e tu, David, cuida da tua casa. E assim se 
retirou Israel para as suas tendas. 

17 Roboao pois reinou sobre os filhos 
d’lsrael, que habitavao nas cidades de Juda. 

18 E enviou o Rei Roboao a Adurao, 
que era Superintendente dos tributos; e os 
filhos d’lsrael o apedrejarao, e elle morreo: 
mas o Rei Roboao apressadamente montou 
no seu coche, e fugio para Jerusalem. 

19 E Israel separou-se da casa de David, 
ate ao dia d’hoje. 

CAPITULO XI. 
Prohibe Deos a Roboao fazer gvcrra as dez 

Tribus. Os Sacerdotes, os Levitus, e todos 
os que temido a Deos vem ajuntar-se a 
Roboao. Filhos que este Principe teve. 

T>OBOAO veio por tanto para Jerusalem, 
e convocou toda a Tribu de Juda, e de 

Benjamin, cento e oitenta mil homens es- 
colhidos e guerreiros, para pelejar contra 
Israel, e para o reunir ao seu imperio. 

2 Mas o Senhor dirigio a sua palavra a 
Semeias, homem de Deos, dizendo: 

3 Vai dizer a Roboao, filho de Salomao, 
iRei de Juda, e a todo o Israel, que se 
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contcm na Tribu de Juda, e de Benja¬ 
min : 

4 Eis-aqui o que diz o Senhor: Nao vos 
poreis em campanha, nem pelejareis contra 
vossos irmaos: cada hum volte para sua 
casa; porque isto aconteceo por minha von- 
tade. Elies, tendo ouvido a palavra do 
Senhor, tornarao para tras, e nao marcharao 
contra Jeroboao. 

5 E Roboao habitou em Jerusalem, e 
fortificou varias cidades muradas em Juda. 

6 E fortificou Bethlehem, e Etam, e 
Thecue, 

7 E tambem a Betbsur, e Socho, e 
Odollam; 

8 E assim mesmo a Geth, e Maresa, e 
Ziph, 

9 A Aduram tambem, e Lachis, e Azeca, 
10 E Saraa, e Aialon, e Hebron, que 

erao em Juda, e Benjamin, cidades fortis- 
simas. 

11 E tendo-as cercado de muros, poz 
n’ellas Governadores, e armazens de viveres, 
isto he, d’azeite, e de vinho. 

12 E estabeleceo tambem em cada cidade 
hum arsenal d’escudos, e de lancas, e as 
fortaleceo com summo cuidado ; e reinou 
Roboao sob re Juda e Benjamin. 

13 Mas os Sacerdotes e os Levitas, que 
havia em todo o Israel, vierao para elle de 
todas as suas residencias, 

14 Deixando os seus suburbios e as suas 
fazendas, retirando-se para Juda, e para 
Jerusalem : porque Jeroboao e seus filhos 
os tinhao lanpado fora, para nao exercerem 
o Sacerdocio do Senhor. 

15 O qual Jeroboao constituio para si 
sacerdotes dos altos, e dos demonios, e dos 
novilhos, que elle mandara fazer. 

16 E tambem de todas as Tribus d’lsrael, 
todos aquelles que se tinhao determinado de 
seu corapao a buscar o Senhor, Deos d’ls- 
rael, vierao a Jerusalem, para immolarem 
as suas victimas na presenpa do Senhor, 
Deos de seus pais. 

17 E corroborarao o Reino de Juda, e 
confirmarao a Roboao, filho de Salomao 
por tres annos : porque so tres annos anda- 
rao nos caminhos de David e de Salomao. 

18 E casou Roboao com Mahalath, filha 
de Jerimoth, filho de David ; e tambem com 
Abihail, filha d’Eliab, filho d’lsai, 

19 Da qual teve os filhos J ehus, e Somo- 
rias, e Zoom. 

20 Depois d’esta tomou tambem por mu- 
lher a Maacha, filha d’Absalom, da qual 
teve a Abia, e a Ethai, e a Ziza, e a Sa- 
lomith. 

21 Roboao pois amou a Maacha, filha 
d’Absalom, sobre todas as suas muiheres, 
e concubinas: porque elle havia casado 
com dezoito muiheres, e tinha sessenta con¬ 
cubinas ; e gerou vinte e oito filhos, e ses¬ 
senta filhas. 
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22 Poz porem a Abia, filho de Maacha, 
por cabepa, e Principe sobre todos os seus ir¬ 
maos ; porque tinha o intento de o fazer Rei. 

23 Era elle o mais avisado, e o mais va- 
leroso de todos os seus filhos: os quaes 
Roboao fez educar, e espalhar pelos territo¬ 
ries de Juda, e de Benjamin, e por todas as 
cidades muradas ; e lhes deo alimentos em 
summa abundancia, e pedio para ellas mui- 
tas muiheres. 

CAPITULO XII. 
Roboao deixa o Senhor. Sesac, Rei doEgy- 

pto, rouba o Templo de Jerusalem. Ro¬ 
boao morre. Abia Ihe succede. 

Tj'IRMADO pois, e fortalecido o Reino de 
Roboao, deixou este a Lei do Senhor, e 

com elle todo o Israel. 
2 Mas no quinto anno do Reinado de 

Roboao, marchou Sesac, Rei do Egypto, 
contra Jerusalem (porque tinhao peccado 
contra o Senhor) 

3 Com mil e duzentas carropas de guerra, 
e sessenta mil homens de cavallo: e era in- 
numeravel a populapa que com elle tinha 
vindo do Egypto, a saber, os Libyos, e os 
Troglodytas, e os Ethiopes. 

4 E elle se apoderou das prapas mais 
fortes de Juda, e chegou ate Jerusalem. 

5 E o Profeta Semeias veio ter com Ro¬ 
boao, e com os Principes de Juda, que se 
tinhao ajuntado em Jerusalem, fugindo de 
Sesac, e lhes disse : Eis-aqui o que diz o 
Senhor : Vos me abandonastes, e eu vos 
abandonei tambem nas maos de Sesac. 

6 E consternados os Principes d’lsrael e 
o Rei, disserao : O Senhor he justo. 

7 E vendo o Senhor que se tinhao hu- 
milhado, fez o Senhor ouvir a sua palavra a 
Semeias, dizendo : Pois que elles se humi- 
lharao, eu nao os perderei; mas dar-lhes-hei 
algum soccorro, e nao farei cahir o meu 
furor sobre Jerusalem por mao de Sesac. 

8 Todavia elles lhe ficarao sujeitos, para 
conhecerem a differenpa que ha entre o 
servir-me a mim, e o servir os Reis da terra. 

9 Sesac pois, Rei do Egypto, se retirou 
de Jerusalem, depois de ter tirado os the- 
souros da casa do Senhor, e do palacio 
do Rei; e levou tudo comsigo, e os escu¬ 
dos d’ouro, que Salomao tinha mandado 
fazer. 

10 Em lugar dos quaes mandou o Rei 
fazer outros de bronze, e os entregou aos 
Capitaes dos Escudeiros, que guardavao o 
atrio do palacio. 

11 E quando o Rei entrava na casa do 
Senhor, vinhao os Escudeiros, e os tomavao, 
e depois tornavao-nos a levar para o seu 
arsenal. 

12 Mas porque elles se humilharao, se 
apartou d’elles a ira do Senhor, e nao forao 
de todo extinctos: porque ainda se acharao 
obras boas em Juda. 
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13 Fortificou-se pois o Rei Roboao em 
Jerusalem, e reinou : tinha quarenta e hum 
annos, quando comepou a reinar, e reinou 
dezesete annos em Jerusalem, cidade, que 
o Senhor escolheo entre todas as das Tribus 
d’lsrael, para n’ella estabelecer o seu Nome: 
e sua mai chamava-se Naama Ammonita. 

14 Mas elle fez o mal, e nao preparou o 
seu corapao para buscar o Senhor. 

15 As acpoes porem de Roboao, assim 
as primeiras, como as ultimas, estao escritas 
nos Livros do Profeta Semeias, e de Addo, o 
Vidente, e expostas com diligencia : e Ro¬ 
boao, e Jeroboao tiverao guerra entre si em 
todos os seus dias. 

16 E Roboao adormeceo com seus pais, 
e foi sepultado na Cidade de David : e em 
seu lugar reinou seu filho Abia. 

CAP1TULO XIII. 
Guerra entre Abia, Rei de Juda, e Jero- 

bodo, Rei de Israel. Desfeita de Jero- 
bodo. 

O anno decimo oitavo do Rei Jeroboao, 
reinou Abia sobre J uda. 

2 Reinou tres annos em Jerusalem : sua 
mai chamava-se Michaia, e era filha d’Uriel 
de Gabaa : e havia guerra entre Abia e Je¬ 
roboao. 

3 E pondo-se Abia em estado de dar ba- 
talha, e tendo comsigo gentes fortissimas, e 
quatrocentos mil homens escolhidos; poz 
Jeroboao tambem em batalha hum exercito 
de oitocentos mil homens, os quaes tambem 
erao soldados escolhidos, e valentissimos 
para guerrear. 

4 Abia pois se acampou em sima do 
monte Semeron, que era na Tribu d’E- 
phraim, e disse : Ouve, Jeroboao, e todo o 
Israel: 

5 Acaso ignorais vos que o Senhor, Deos 
d’lsrael, deo para sempre a David, e a seus 
descendentes a soberania sobre Israel por 
hum pacto de sal ? 

6 Entretanto Jeroboao, filho de Nabat, 
vassallo de Salomao, filho de David, se le- 
vantou; e se rebellou contra seu Senhor. 

7 E huma multidao de gentes de nada, e 
filhos de Belial, se ajuntarao a elle; e fize- 
rao-se mais fortes do que Roboao, filho de 
Salomao ; porque Roboao era hum homem 
sem experiencia, e de coracao cobarde, nem 
lhes pode resistir. 

8 Agora pois vos dizeis que podeis resis¬ 
tir ao Reino do Senhor, que elle possue 
pelos descendentes de David, e que tendes 
huma grande multidao de povo, e os novi- 
lhos d’ouro, que Jeroboao vos fez para vos- 
sos deoses. 

9 E vos deitastes fora os Sacerdotes do 
Senhor, filhos d’Aarao, e os Levitas; e 
fizestes para vos Sacerdotes bem como todos 
os povos da terra: todo o que vier, e consa- 
grar a sua mao pela immolapao de hum no- 
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vilho, e de sete carneiros, he f’eito Sacerdote 
d’aquelles, que nao sao deoses. 

10 Mas o nosso Senhor he o Deos, a quem 
nao deixamos ; e ao Senhor servem os Sa¬ 
cerdotes da linhagem d’Aarao, e os Levitas 
o servem na sua ordem : 

11 E cada dia de manha, e de tarde offe- 
recem holocaustos ao Senhor, e perfumes 
compostos, segundo os preceitos da Lei: 
expoem-se os paes n’uma mesa limpissima, 
e temos o candieiro d’ouro, e as suas alam- 
padas, que sempre se accendem de tarde; 
porque nos guardamos os preceitos do Se¬ 
nhor, nosso Deos, a quem vos deixastes. 

12 Assim o Capita o do nosso exercito he 
Deos, e os seus Sacerdotes sao os que tocao 
as trombetas, e as fazem retinir contra vos : 
filhos d’lsrael, nao queirais pelejar contra o 
Senhor, Deos de vossos pais; porque isso 
nao vos convem. 

13 Dizendo Abia estas cousas, procurava 
Jeroboao surprendel-lo por detras. E es- 
tando acampado [defronte dos inimigos, ro- 
deava com o seu exercito a Juda, sem este o 
perceber. 

14 Mas tendo Judavoltado a cabepa, re- 
conheceo que vinhao sobre elle por diante, e 
por detras; e clamou ao Senhor, e os Sacer¬ 
dotes comeparao a tocar as trombetas. 

15 E todo o exercito de Juda levantou 
huma grande vozeria : e eis-que quando elles 
assim gritavao, infundio Deos o temor em 
Jeroboao, e em todo o Israel, que estava 
defronte d’Abia, e de Juda. 

16 E os filhos d’lsrael apertarao a fugir a 
vista de Juda; e Deos lhos entregou nas 
suas maos. 

17 Abia pois, e a sua gente os desbarata- 
rao com grande destropo : e morrerao feri- 
dos da banda d’lsrael quinhentos mil homens 
valentes. 

18 E forao humilhados os filhos d’lsrael 
n’aquelle tempo; e os filhos de Juda cobra- 
rao grandissimo alento, porque haviao posto 
a sua confianpa no Senhor, Deos de seus 
pais. 

19 E Abia foi perseguindo a Jeroboao, 
que fugia, e tomou suas eidades: a Bethel, 
e suas dependences ; a Jesana, e suas de- 
pendeneias; a Ephron e suas dependencias. 

20 E Jeroboao nao pode mais resistir 
durante o Reinado d’Abia : e o Senhor ferio 
a Jeroboao, e o matou. 

21 Abia pois, firmado o seu Reino, to¬ 
mou quatorze mulheres : e teve vinte e dous 
filhos, e dezeseis filhas. 

22 Mas o resto das accoes d’Abia, e dos 
seus costumes, e feitos, esta escrito com tod a 
a exacpao no Livro do Profeta Addo. 

CAPITULO XIV. 

Morte d’Abia. Succede-lhe Asa. Zara, Rei 
da Ethiopia, vein atacar Asa. Este porem 
alcanna victoria contra elle. 
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rj* ADORMECEO Abia com sens pais, e 
sepultarao-no na cidade de David; e 

em seu lugar reinou Asa, seu filho, em cujo 
tempo esteve a terra em paz dez annos. 

2 E fez Asa o que era juste, e grato aos 
olhos do seu Deos : destruio os altares de 
culto estranho, e os altos; 

3 E quebrou as estatuas, e cortou os bos- 
ques : 

4 E mandou a Juda que buscasse o Se- 
nhor, Deos de seus pais, e observasse a Lei, 
e todos os preceitos: 

5 E tirou de todas as cidades de Juda os 
altares, e os templos; e reinou em paz. 

6 Fez tambem reparar as cidades fortes 
de Juda; porque estava quieto, e nao havia 
guerra alguma em seus dias, dando o Senhor 
a paz. 

7 Disse pois a Juda: Reparemos estas 
cidades, e cinjamos-las de muros, e fortifi- 
quemos-las com torres, e portas, e fechadu- 
ras, em quanto tudo esta quieto de guerra; 
porque buscamos o Senhor, Deos de nossos 
pais, e elle nos deo paz com os povos vizi- 
nhos. Repararao pois as prajas, e nao 
houve cousa que estorvasse o seu reparo. 

8 Asa pois teve no seu exercito trezentos 
mil homens de Juda, armados de escudos, 
e lanpas; e de Benjamin duzentos e oitenta 
mil homens, armados de escudos, e de fre- 
chas, todos estes gente de muito valor. 

9 E veio contra elles Zara, Ethiope, 
com o seu exercito, composto de hum mi- 
lhao de homens, e trezentas carrojas ; e 
chegou ate Maresa. 

10 Porem Asa marcliou ao seu encontro, 
e formou o exercito em batalha no valle de 
Sephata, que esta perto de Maresa. 

11 E invocou o Senhor Deos, e disse : 
Senhor, nao ha differenpa alguma para com- 
tigo, quando queres soccorrer ou com pou- 
cos, ou com muitos: Soccorre-nos pois, 
Senhor, nosso Deos; porque confiados em 
ti, e no teu Nome, viemos contra esta mul- 
tidao. Senhor, tu es o nosso Deos; nao 
prevaleca o homem contra ti. 

12 Aterrou por tanto o Senhor aos Ethio- 
pes, a vista d’Asa, e de Juda; e os Ethio- 
pes fugirao. 

13 E os foi perseguindo Asa, e o povo, 
que com elle estava, ate Gerara: e forao 
derrotados os Ethiopes, sem hear nenhum; 
porque forao destrocados pelo Senhor, que 
os feria, e pelo seu exercito, que pelejava. 
Levarao pois muitos despojos, 

14 E destruirao todas as cidades nos arre- 
dores de Gerara; porque hum grande temor 
se tinha apossado de todos : e saquearao as 
cidades, e levarao grande presa. 

15 E destruindo tambem as malhadas 
das ovelhas, levarao comsigo infinidade de 
gados, e de camelos; e voltarao para Jeru¬ 
salem. 

CAPITULO XV. 
Prediccdo do Profeta Azarins. Zelo d'Asa 

contra a idolatria. llestauragao do pacto 
coin o Senhor. Asa tira a authoridade 
a sun mai; por ella ter levantado hum 
idolo. 

A ZARIAS, filho d’Oded, recebido em si 
o Espirito de Deos, 

2 Sahio ao encontro d’Asa, e lhe disse : 
Ouvi-me, Asa, e todos vos, povo de Juda, 
e de Benjamin : O Senhor 
porque vos fostes com elle : 
cardes, achal-lo-heis; mas 
elle vos deixara. 

3 Passar-se-hao muitos dias em Israel 
sem o verdadeiro Deos, e sem Sacerdote 
que os instrua, e sem Lei. 

4 E se elles na sua angustia se converte- 
rem para o Senhor, Deos d’Israel, e o bus- 
carem, achal-lo-hao. 

foi comvosco ; 
se vos o bus- 

se o deixardes, 

dias 

5 Naquelle tempo nao havera paz para 
o que saia, nem para o que entre; mas de 
todas as partes havera terror em todos os 
habitantes da terra: 

6 Porque levantar-se-ha huma nap ao con¬ 
tra outra nacao, e huma cidade contra outra 
cidade; porque o Senhor os conturbara 
com toda a affliefao. 

7 Vos pois alentai-vos, e nao se enfra- 
que^ao as vossas maos : porque a vossa 
obra sera recompensada. 

8 E ouvindo Asa estas fallas, e a predie- 
cao d’Azarias, filho d’Oded, Profeta, cobrou 
animo, e exterminou os idolos de todas as 
cidades da terra de Juda, e de Benjamin, 
e das cidades do monte d’Ephraim, que 
tinha tornado, e renovou o altar do Senhor, 
que estava diante do atrio do Senhor. 

9 E congregou todo o povo de Juda, 
e de Benjamin, e com elles os estrangei- 
ros d’Ephraim, e de Manasses, e de Si¬ 
meon ; porque tinhao fugido para elle mui¬ 
tos Israelitas, vendo que o Senhor, seu 
Deos, era com elle. 

10 E vindos que forao a Jerusalem no 
terceiro mez, do anno decimo quinto do 
Reinado d’Asa, 

11 Immolarao ao Senhor n’aquelle dia 
setecentos bois, e sete mil carneiros, do es- 
bulho, e da presa, que tinhao trazido. 

12 E o Rei entrou, segundo o costume, 
para ratificar o concerto, de buscarem de 
todo o seu corafao, e de toda a sua alma, o 
Senhor, Deos de seus pais. 

13 E se algum, disse elle, nao buscar o 
Senhor, Deos d’Israel, rnorra, desde o pe- 
queno ate o maior, tanto homem como 
rnulher. 

14 E prestarao juramento ao Senhor em 
altas vozes, com jubilo, e toque de trom- 
betas, e ao som de buzinas. 

15 Todos os que estavao em Juda acom- 
panharao com execracoes este juramento : 
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porque juriirao de todo o seu corapao, e 
buscarao a Deos coni toda a sua vontade, e 
o acharao; e o Senhor lhes deo descanpo 
com todos os seus vizinhos. 

16 E depdz Asa tambem do poder sobe- 
rano a Maacha, sua mai; porque ella tinha 
levantado n’um bosque o idolo de Priapo : 
o qual esmigalhou inteiramente, e fazendo-o 
em pedapos, o queimou na torrente de Ce- 
dron. 

17 Mas ficarao em Israel os altos: o que 
nao obstante o coracao d’Asa foi perfeito 
em todos os seus dias. 

18 E metteo no Templo do Senhor o 
qne seu pai, e elle tinhao promettido em 
voto, prata, e ouro, e vasos de diversos 
feitios. 

19 E nao houve guerra ate o anno trige- 
simo quinto do Reinado d’Asa. 

CAP1TULO XVI. 
C/iama Asa em seu soccorro o Rei de Syria, 

conti'a Baasa, Rei d' Israel; e he por isso 
reprehendido pelo Profeta Hunani. Do- 
cnga, e morte d'Asa. 

O anno trigesimo sexto do seu Reinado, 
veio Baasa, Rei d’Israel, a Juda, e 

fortificava Rama com hum muro a roda, 
para que nenhum do Reino d’Asa pudesse 
seguramente sahir, nem entrar. 

2 Tirou pois Asa o ouro, e a prata dos 
thesouros da casa do Senhor, e dos thesou- 
ros do Rei, e remetteo-os a Benadad, Rei 
de Syria, que habitava em Damasco, di- 
zendo : 

3 Ha huma allianpa entre mim, e ti, 
meu pai tambem, e o teu conservarao Con¬ 
cordia entre si: por esta razao te mandei 
prata, e ouro, para que rota a allianpa, que 
tens com Baasa, Rei d’Israel, o obrigues a 
retirar-se dos meus Estados. 

4 Sabido o que, Benadad despedio os 
Generaes dos seus exercitos contra as cida- 
des d’Israel: os quaes destruirao Ahion, 
Dan, e Abel maim, e a todas as cidades 
muradas de Nephthali. 

5 O que tentlo ouvido Baasa, cessou de 
edificar a Rama, e nao proseguio na sua 
obra. 

6 Mas o Rei Asa pegou em toda a gente 
de Juda, e fez tirar de Rama as pedras, e a 
madeira, que Baasa tinha preparado para 
a editicar; e com ellas reparou Gabaa, e 
Maspha. 

7 Naquelle tempo veio ter o Profeta 
Hanani com Asa, Rei de Juda, e lhe disse: 
Porque te confiaste no Rei de Syria, e nao 
no Senhor, teu Deos, por isso o exercito do 
Rei de Syria escapou das tuas1 maos. 

8 Acaso nao erao os Ethiopes, e os Li- 
byos muitos mais em numero, em carropas, 
e em cavallaria, e n’uma multidao immensa: 
aos quaes, quando tu confiaste no Senhor, 
elle tos entregou nas maos ? 

9 Porque os olhos do Senhor contemplao 
toda a terra, e inspirao forpa aos que con- 
fiao n’elle com hum corapao perfeito. Tu 
pois obraste loucamente ; e por isso mesmo 
desde agora estao a levantar-se guerras con¬ 
tra ti. 

10 E Asa irado contra o Vidente, man- 
dou que o mettessem no cepo; porque se 
tinha irritado muito por esta causa: e n’esta 
occasiao mandou elle matar muitos do povo. 

11 Quanto as acpoes d’Asa, des das pri- 
meiras ate as ultimas, estao escritas no Livro 
dos Reis de Juda, e d’lsrael. 

12 Cahio depois Asa doente no anno 
trinta e nove do seu Reinado, de huma ve- 
hementissima dor nos pcs ; e nem em a sua 
enfermidade recorreo ao Senhor, mas antes 
poz a sua confianpa na sciencia dos Me¬ 
dicos. 

13 E adormeceo com seus pais; e morreo 
no anno quarenta e hum do seu Reinado. 

14 E sepultarao-no em o seu sepulcro, que 
tinha mandado fazer para si na cidade de 
David : e pozerao-no sobre o seu leito todo 
cheio de aromas, e d’unguentos meretricios, 
que tinhao sido compostos pela arte dos 
perfumadores, e os queimarao sobre elle 
com extraordinaria pompa. 

CAPITULO XVII. 
Josafat succede a Asa. A sua piedade, sms 

riquezas. Cuidado que teve de fazer ins- 
truir o povo. Lista dos seus O ficiaes de 
Guerra. 

PM seu lugar pois reinou seu filho Josafat, 
e prevaleceo contra Israel. 

2 E estabeleceo o numero de soldados 
por todas as cidades de Juda, que estavao 
cercadas de muros. E poz guamicoes na 
terra de Juda, e nas cidades d’Ephraim, 
que Asa, seu pai, tinha tornado. 

3 E o Senhor foi com Josafat, porque 
andou pelos primeiros caminhos de David, 
seu pai: e nao poz a sua confianpa nos 
Idolos; 

4 Mas sim no Deos de seu pai, e cami- 
nhou nos seus mandamentos, e nao seguio 
os peccados d’lsrael. 

5 E o Senhor firmou o Reinou na sua 
mao ; e todos os de Juda fizerao seus pre- 
sentes a Josafat: elle adquirio infinitas ri¬ 
quezas, e muita gloria. 

6 E tendo o seu coracao tornado esforpo 
por amor dos caminhos do Senhor, fez tam¬ 
bem deitar abaixo em Juda os altos, e os 
bosques. 

7 E no terceiro anno do seu Reinado, en- 
viou dos primeiros Senhores da sua Corte 
a Benhail, e a Obdias, e a Zacharias, e a 
Nathanael, e a Micheas, para ensinarem nas 
cidades de J uda : 

8 E com estes os Levitas Semeias, e 
Nathanias, e Zabadias, e Asael, e Semira- 
moth, e Jonathan, e Adonias, e Thobias, e 
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Thobadonias, Levitas ; e com elles os Sa- 
cerdotes Elisama, e Joran : 

9 E elles instruiao o povo em Juda, le- 
vando comsigo o Livro da Lei do Senhor; 
e hiao por todas as cidades de Juda, e dou- 
trinavao o povo. 

10 Deste modo se espalhou o terror do 
Senhor por todos os Reinos da terra, que 
confinavao com o de Juda; e nao se atre- 
viao a tomar as armas contra Josafat. 

11 Mas ate os Filistheos traziao a Josafat 
donativos, e tributo de prata; e os Arabes 
traziao-lhe gados, sete mil e setecentos car- 
neiros, e outros tantos bodes. 

12 Cresceo pois Josafat, e se engrande- 
ceo ate ao maior ponto de grandeza : e 
edificou em Juda Fortalezas em forma de 
torres, e cidades muradas. 

13 E emprehendeo muitas obras em as 
cidades de Juda: e tinha tambem gentes 
de guerra, e homens mui valentes em Jeru¬ 
salem. 

14 E este he o numero d’elles pelas casas, 
e familias de cada hum : Em Juda os pri- 
meiros Officiaes do exercito, o General Ed¬ 
nas, que tinha as suas ordens trezentos mil 
homens valentissimos. 

15 Depois d’este Johanan, Principe, e 
com elle duzentos e oitenta mil. 

16 E depois d’este Amasias, filho de 
Zechri, consagrado ao Senhor, e com elle 
duzentos mil homens de valor. 

17 Seguia-se a este Eliada, formidavel na 
peleja, e com elle duzentos mil armados 
d’arcos, e d’escudos. 

18 E depois d’este Jozabad, e com elle 
cento e oitenta mil soldados de tropas 
ligeiras. 

19 Todos estes tinha o Rei a mao, sem 
fallar dos outros, que elle tinha posto nas 
cidades muradas, por todo o Juda. 

CAPITULO XVIII. 
Josafat se liga com Achab contra os St/ros. 

Os falsos Profetas promettem a victoria 
a Achab. Micheas prediz a morte d'este 
Principe. Batalha, em que Achab he 
ferido, e morto. 

T^OI Josafat pois muito rico* e muito 
•*- illustre, e se enlapou por affinidade com 
Achab. 

2 E passados annos foi vel-lo a Samaria: 
Achab a sua chegada mandou matar muitos 
carneiros, e hois para elle, e para o povo 
que com elle tinha vindo; e lhe persuadio 
que marchasse contra Ramoth de Galaad. 

3 Achab pois, Rei d’lsrael, disse a Josa¬ 
fat, Rei de Juda : Vem eomigo a Ramoth 
de Galaad. E Josafat lhe respondeo; Co¬ 
mo eu, assim tambem tu; como o teu povo, 
assim tambem o meu povo ; e nos te acom- 
panharemos na guerra. 

4 E Josafat disse ao Rei d’lsrael : Pefo- 
te, que consultes hoje a vontade do Senhor. 
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5 O Rei d’lsrael pois ajuntou quatrocen- 
tos Profetas, e lhes disse : Devemos nos ir 
atacar a Ramoth de Galaad, ou deixar-nos 
estar quedos ? E elles responderao : Vai, e 
Deos a entregara nas maos do Rei. 

6 E disse Josafat: Nao ha aqui algum 
Profeta do Senhor, para tambem o consul- 
tarmos ? 

7 E o Rei d’lsrael disse a Josafat: Aqui 
ha hum homem, pelo qual nos podemos 
consultar a vontade do Senhor; mas eu o 
aborreco, porque nunca me profetiza cousa 
boa, mas sempre o mal: he Micheas, filho 
de Jemla. E Josafat lhe disse: O’Rei, nao 
falles assim. 

8 Mandou o Rei d’lsrael pois chamar 
hum dos seus eunuchos, e lhe disse : Faze- 
me aqui vir logo a Micheas, filho de Jemla. 

9 Mas o Rei d’lsrael, e Josafat, Rei de 
Juda, estavao assentados cada hum em seu 
throno, vestidos com magnificencia real; e 
estavao assentados no terreiro, que esta 
junto a porta de Samaria, e todos os Profe¬ 
tas profetizavao diante d’elles. 

10 Entao Sedecias, filho de Chanaana, 
fez para si huns cornos de ferro, e disse: 
Eis-aqui o que diz o Senhor: Com estes 
sacudiras tu a Syria, ate a destruires. 

11 E todos os Profetas profetizavao do 
mesmo modo, e diziao : Marcha para Ra¬ 
moth de Galaad, e tu seras bem succedido ; 
e o Senhor os entregara nas maos do Rei. 

12 O messageiro porem, que tinha ido 
chamar Micheas, disse a este : Saberas que 
todos os Profetas profetizao a huma boca ao 
Rei bom successo: pefo-te pois que as tuas 
palavras nao diffirao das d’elles, e que pro- 
fetizes hum successo favoravel. 

13 Ao qual respondeo Micheas : Viva o 
Senhor, que eu nao direi, senao o que me 
disser o meu Deos. 

14 Veio pois a presenpa do Rei. E o 
Rei lhe disse: Micheas, devemos nos ir 
contra Ramoth de Galaad para a sitiar, ou 
deixarmos-nos estar quedos ? Elle lhe res¬ 
pondeo : Ide; porque todas as cousas vos 
sahirao bem, e os inimigos serao entregues 
nas vossas maos. 

15 E disse o Rei: Eu te conjuro huma, 
e outra vez, que me nao falles, senao o que 
he verdade, em Nome do Senhor. 

16 Entao disse Micheas : Eu vi a Israel 
disperso pelos montes, como ovelhas sem 
pastor; e o Senhor disse: Estas gentes nao 
tem Chefes; cada hum volte em paz para 
sua casa. 

17 E disse o Rei d’lsrael para Josafat: 
Nao te disse eu, que este homem nunca me 
profetiza cousa alguma de bem, mas sempre 
o que he mao ? 

18 Mas Micheas proseguio : Ouvi pois a 
palavra do Senhor: Eu vi o Senhor assen- 
tado no seu throno, e todo o exercito do 
Ceo assistindo-lhe a direita, e a esquerda. 
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19 E o Senhor disse : Quem enganara a 
Aehab, Rei d’lsrael, para que marehe, e pe- 
reca em Ramoth de Galaad ? E dizendo 
hum de hum modo, e outro d’outro; 

20 Chegou-se o espirito maligno, e se 
apresentou diante do Senhor, e disse : Eu o 
enganarei. E o Senhor lhe disse : Como o 
enganaras tu ? 

21 E elle respondeo : Irei, e serei hum 
espirito mentiroso na boca de todos os seus 
Profetas. E disse o Senhor: Tu o engana¬ 
ras, e prevaleceras ; vai, e faze-o assim. 

22 Repara pois agora, como o Senhor 
poz hum espirito de mentira na boca de 
todos as teus Profetas; e o Senhor pronun- 
ciou contra ti desgrapas. 

23 E Sedecias, filho de Chanaana, se che- 
gou, e deo huma bofetada em Micheas, e 
disse : Porque caminho passou de mim o 
Espirito do Senhor, para te fallar a ti? 

24 E respondeo Micheas : Tu mesmo o 
veras n’aquelle dia, quando fores entrando 
de cubiculo em cubiculo para te esconderes. 

25 Mas o Rei d’lsrael ordenou, dizendo : 
Pegai em Micheas, e levai-o a Amon, 
governador da cidade, e a Joas, filho d’Ame- 
lech. 

26 E direis : Isto manda o Rei: Mettei 
este homem no carcere, e dai-lhe hum pouco 
de pao, e huma pouca d’agua, ate que eu 
volte em paz. 

27 E respondeo Micheas : Se tu voltares 
em paz, nao fallou o Senhor pela minha 
boca. E accrescentou: Ouvi isto, povos 
todos. 

28 O Rei d’lsrael pois, e Josafat, Rei de 
J uda, marcharao contra Ramoth de Galaad. 

29 E o Rei d’lsrael disse para Josafat: 
Eu mudarei de trajo, e assim irei a comba- 
ter; mas tu vem com os teus vestidos. E 
o Rei d’lsrael, mudado o trajo, foi para o 
combate. 

30 Mas o Rei de Syria mandou aos com- 
mandantes da sua cavallaria, dizendo : Nao 
pelejeis contra pequeno, nem contra grande; 
mas somente contra o Rei d’lsrael. 

31 Assim logo que os commandantes da 
cavallaria virao a Josafat, disserao : Este he 
o Rei d’lsrael. E o cercarao, carregando 
sobre elle : mas este Principe gritou ao Se¬ 
nhor, que o soccorreo, e os apartou d’elle. 

32 Porque como os commandantes da 
cavallaria virao, que este nao era o Rei 
d’lsrael, deixarao-no. 

33 Mas aconteceo que hum homem do 
povo atirou a toa huma frecha; e ferio com 
ella o Rei d’lsrael entre o pescopo, e as 
costas; mas elle disse ao seu cocheiro: 
Volta de redea, e tira-me do combate; por¬ 
que estou ferido. 

34 E acabou-se a peleja n’aquelle dia : 
e o Rei d’lsrael ficou no seu coche ate a 
tarde, fazendo cara aos Syros ; e morreo ao 
por do Sol. 

CAPITULO XIX. 
Josafat lie reprehendido, por ter dado soc- 

corro a Aehab. Visita os seus list ados, e 
n'elles ordena Juizes. 

JOSAFAT, Rei de Juda, voltou em 
paz para sua casa em Jerusalem. 

2 Ao qual sahio ao encontro o Vidente 
Jehu, filho de Hanani, e lhe disse : Tu das 
soccorro a hum impio, e fazes liga com os 
que aborrecem o Senhor; e tu te fizeste 
digno da ira do Senhor : 

3 Mas em ti se acharao certas obras 
boas; porque tu exterminaste da terra de 
Juda os bosques, e dispuzeste o teu corapao 
a buscar o Senhor, Deos de teus pais. 

4 Habitou pois Josafat em Jerusalem : e 
sahio outra vez a visitar o povo, desde Ber- 
sabee ate o monte d’ Ephraim ; e os reduzio 
ao culto do Senhor, Deos de seus pais. 

5 Estabeleceo tambem Juizes na terra em 
todas as cidades fortes de Juda, em cada 
hum dos seus lugares, 

6 E ordenando aos Juizes, disse : Vede 
o que fazeis : porque nao exerceis a justipa 
de hum homem, mas sim a do Senhor; e 
tudo o que vos julgardes, recahira sobre vos. 

7 O temor do Senhor seja comvosco, e 
fazei todas as cousas com diligencia; por¬ 
que no Senhor, nosso Deos, nao ha iniqui- 
dade, nem acceppao de pessoas, nem cubica 
de dadivas. 

8 Estabeleceo tambem Josafat em Jeru¬ 
salem Levitas, e Sacerdotes, e Principes das 
familias d’lsrael, para fazerem justipa aos 
seus habitantes, nos negocios pertencentes ao 
Senhor. 

9 E lhes ordenou, dizendo : Assim obra- 
reis no temor do Senhor com fidelidade, e 
com hum corap ao perfeito. 

10 Em toda a causa, que vos vier de 
vossos irmaos, que habitao nas suas cidades 
entre familias, e familias, todas as vezes que 
a questao for sobre a Lei, sobre os Manda- 
mentos, sobre as ceremonias, e sobre os pre- 
ceitos; instrui-os, para que nao pequem 
contra o Senhor, e que a sua ira nao caia 
sobre* vos, e sobre vossos irmaos: se vos 
pois assim obrardes, nao peccareis. 

11 E o Sacerdote Amarias, vosso Ponti- 
fice, presidira nas cousas, que tocao a Deos; 
e Zabadias, filho dTsmahel, que he o Chefe 
da casa de Juda, presidira nos negocios, que 
tocao ao servipo do Rei; e tendes comvosco 
por Mestres os Levitas : confortai-vos, e se- 
de diligentes, e o Senhor sera comvosco, 
augmentando-vos os bens. 

CAPITULO XX. 

Os Ammonites, os Moabitas, e os seus allia- 
dos marchao contra Josafat. ltecorre este 
Principe a Deos, e os seus inimigos se ma- 
tdo huns aos outros. Faz sociedade com 
Ochozias, e he por isso reprehendido. 
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TAEPOIS d’isto se ajuntarao os filhos de 
XJ JVIoa.'b, e os filhos d’Ammon, e com 
elles dos Ammonitas, contra Josafat, para 
Ihe fazerem guerra. 

2 E vierao messageiros, e avisarao a Jo¬ 
safat, dizendo: Eis-ahi vem contra ti huma 
grande multidao d’aquelles lugares, que es- 
tao da banda d’alem do mar, e da Syria; e 
estao acampados em Asasonthamar, que he 
Engaddi. 

3 E Josafat passado de medo, se applicou 
inteiramente a rogar ao Senhor, e fez publi- 
car hum jejuni em todo o Juda. 

4 E Juda se ajuntou para implorar o Se¬ 
nhor ; e ate todos sahirao das suas cidades 
para lhe fazerem rogativas. 

5 E pondo-se em pe Josafat no meio da 
congregapao de Juda, e de Jerusalem, na 
casa do Senhor, diante do atrio novo, 

6 Disse : Senhor, Deos de nossos pais, 
tu es o Deos do Ceo, e tu dominas sobre 
todos os Reinos das Napoes; na tua mao 
esta a fortaleza, e o poder, e ninguem te 
pode resistir. 

7 Acaso tu, 6 nosso Deos, nao deste cabo 
de todos os habitantes d’esta terra na pre- 
senpa do teu povo d’Israel, e a deste para 
sempre a posteridade d’Abrahao, teu amigo? 

8 E habitarao n’ella, e n’ella fizerao hum 
Santuario ao teu Nome, dizendo : 

9 Se vierem sobre nos os males, a espada 
do juizo, a peste, e a fome, nos nos apre- 
sentaremos diante de ti n’esta casa, onde o 
teu Nome foi invocado; e nos clamaremos 
a ti em nossas affliccoes, e tu nos ouviras, e 
nos salvaras. 

10 Agora pois ve que os filhos d’Am- 
mon, e de Moab, e os montanhezes de 
Seir, pelas terras dos quaes nao permittiste 
a Israel que passasse, quando elles sahiao do 
Egypto, mas se desviarao d’elles, e nao os 
matarao; 

11 Elles o fazem pelo contrario, e per- 
tendem lanpar-nos fora da posse, que tu 
nos deste. 

12 Deos nosso, logo nao julgaras estes? 
Em nos certamente nao ha tantas forpas, 
que possamos resistir a esta multidao, que 
vem sobre nos. Mas como nao sabemos o 
que devemos fazer, por isso nao nos fica 
outro recurso mais que voltar para ti os 
nossos olhos. 

13 E todo o Juda estava em pe, diante 
do Senhor, com suas criancas, e mulheres, e 
filhos. 

14 Achava-se alii tambem Jahaziel, filho 
de Zacharias, filho de Banaias, filho de 
Jehiel, filho de Mathanias, Levita, da fa- 
milia d’Asaph, sobre o qual desceo o Espi- 
rito do Senhor no meio da turba, 

15 E disse ; Ouvi todos vos, povo de 
Juda, e vos os que habitais em Jerusalem, 
e tambem tu, 6 Rei Josafat: Eis-aqui o que 
vos diz o Senhor : Nao vos assusteis, nem 
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tenhais medo d’esta multidao; porque nao 
he vossa a peleja, mas sim de Deos. 

16 A’manha ireis vos contra elles: por¬ 
que elles hao de subir pela encosta do 
monte chamado Sis; e vos os achareis na 
.extremidade da torrente, que esta defronte 
do deserto de Jeruel. 

17 Nao sereis vos os que combatereis; 
mas somente tende confianpa, e vereis o 
soccorro do Senhor sobre vos, 6 Juda, e 6 

Jerusalem: nao vos assusteis, nem tenhais 
medo; vos marchareis a manha contra elles> 
e o Senhor sera comvosco. 

18 Entao Josafat, e o povo de Juda, e 
todos os moradores de Jerusalem se pros- 
trarao por terra diante do Senhor, e o ado- 
rarao. 

19 E os Levitas da familia de Caath, e 
da de Core cantarao os louvores do Senhor, 
Deos d’Israel, em alta voz, ate ao Ceo. 

20 E levantando-se pela manha, mar- 
charao pelo deserto de Thecua; e tanto 
que se puzerao em caminho, estando Jo¬ 
safat em pe no meio d’elles, disse: Ouvi- 
me, homens de Juda, e todos os habitantes 
de Jerusalem : ponde a vossa confianpa no 
Senhor, vosso Deos, e nada tereis a temer; 
crede os seus Profetas, e tudo vos sahira 
bem. 

21 E deo seus conselhos ao povo, e 
estabeleceo os Cantores do Senhor, para o 
louvarem por suas turmas, e para marcha- 
rem adiante do exercito, e dizerem a huma 
voz: Louvai o Senhor, porque a sua miseri- 
cordia he eterna. 

22 E tendo elles comepado a cantar os 
louvores, o Senhor revirou as ciladas dos 
inimigos contra si mesmos, isto he, os de- 
signios dos filhos d’Ammon, e de Moab, e 
dos montanhezes de Seir, os quaes sahirao- 
a pelejar contra Juda; e forao desbara- 
tados. 

23 Porque os filhos d’Ammon, e de 
Moab se pozerao a combater contra os mo¬ 
radores do monte Seir, com o fim de os 
matar, e acabar: e tendo-o assim executado, 
voltando as armas contra si mesmos, huns a 
outros se derao cabo as cutiladas. 

24 Tendo pois chegado o exercito de 
Juda ao alto, que olha para o deserto, vio 
de longe que toda aquella dilatada campina 
estava juncada de corpos mortos, e que nao 
tinha ficado hum so, que pudesse escapar a 
morte. 

25 Veio pois Josafat, e toda a sua gente 
com elle para tirar os despojos dos mortos; 
e acharao entre os cadaveres toda a casta 
de mobilia, e vestidos, e vasos precio- 
sissimos, que elles tomarao, de modo que 
nao poderao levar tudo, nem tirar em 
tres dias os despojos, de grande que foi a 
presa. 

26 E ao quarto dia se ajuntarao no Valle 
da Benpao : porque, como elles tinhao alii 
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louvado o Senhor, chamarao a este lugar, o 
Valle da Benyao, ate o presente dia. 

27 Depois todo o Juda, e os habitantes 
de Jerusalem, e Josafat a frente d’elles se 
voltarao para Jerusalem com grande ale- 
gria ; porque o Senhor os tinha feito triun- 
far de seus inimigos. 

28 E entrarao em Jerusalem, no Templo 
do Senhor, ao som de salterios, e citharas, e 
de trombetas. 

29 E o terror do Senhor cahio de re- 
pente sobre todos os Reinos da terra, depois 
que ouvirao que o Senhor havia pelejado 
contra os Inimigos d’Israel. 

30 E o Reino de Josafat ficou quieto ; 
e Deos lhe deo paz pelo contorno. 

31 Reinou pois Josafat sobre Juda: ti¬ 
nha elle trinta e sinco annos, quando come- 
you a reinar; e reinou vinte e sinco annos 
em Jerusalem : sua mai chamava-se Azuba, 
filha de Selahi. 

32 E elle andou no caminho de seu pai 
Asa, e nao se affastou d’elle, fazendo o 
cjue era agradavel aos olhos do Senhor. 

33 Nao destruio com tudo os altos; e o 
povo nao tinha ainda convertido o seu co- 
racao para o Senhor, Deos de seus pais. 

34 O resto porem das acyoes de Josa¬ 
fat, assim primeiras, como ultimas, estao 
escritas na Historia de Jehu, filho de Ha- 
nani, que as inserio nos Livros dos Reis 
d’Israel. 

35 Depois d’isto travou Josafat, Rei de 
Juda, amizade com Ochozias, Rei d’Israel, 
cujas obras forao impiissimas. 

36 E conveio com elle que esquipassem 
navios, que fossem a Tharsis : e construi- 
rao huma armada em Asiongaber. 

37 Porem Eliezer, filho de Dodau, de 
Maresa, profetizou a Josafat, dizendo : Pois 
que tu fizeste allianya com Ochozias, des¬ 
truio o Senhor as tuas obras; e despeda- 
yarao-se as tuas naos, e nao poderao ir a 
Tharsis. 

CAPITULO XXI. 
Morte de Josafat. Jordo lhe succede. Este 

imita a impiedade d'Achab, Rei d’Israel. 
Os Idumeos se lhe rebelldo. Carta, que 
elle recebeo do Profeta Elias. Subleva- 
qdo dos Filistheos, e dos Arabes. Morte 
de Jordo. 

Tj' ADORMECEO Josafat com seus 
pais, e foi sepultado com elles na Ci- 

dade de David : e em seu lugar reinou seu 
filho Jorao. 

2 O qual teve por irmaos os filhos de 
Josafat: Azarias, e Jaliiel, e Zacharias, e 
Azarias, e Michael, e Saphatias: todos 
estes, filhos de Josafat, Rei de Juda. 

3 E seu pai lhes deo muitos dons em 
prata, e ouro, e em pensoes, e cidades mui 
fortes em Juda: mas entregou o Reino a 
Jorao, por ser o primogenito. 
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4 Tomou logo Jorao posse do Reino de 
seu pai: e depois que se vio bem seguro, 
mandou matar a espada todos os seus 
irmaos, e alguns dos grandes d’lsrael. 

5 Tinha Jorao trinta e dous annos, quan¬ 
do comecou a reinar; e reinou oito annos 
em Jerusalem. 

6 E andou nos caminhos dos Reis d’ls- 
rael, como tinha feito a casa d’Achab : por¬ 
que sua mulher era filha d’Achab ; e elle 
fez o mal na presenya do Senhor. 

7 O Senhor porem nao quiz perder a 
casa de David, em attenyao ao pacto que 
havia feito com elle; e porque tinha pro- 
mettido que lhe daria huma alampada a 
elle, e a seus filhos para sempre. 

8 Naquelle tempo se rebellou Edom, 
para nao ser mais sujeito a Juda, e cons- 
tituio para si Rei. 

9 E Jorao, tendo-se passado aquella 
provincia com os seus generaes, e com toda 
a cavallaria, que tinha comsigo, se levantou 
de noite, e desbaratou a Edom, e a todos 
os commandantes da sua cavallaria, que o 
haviao cercado. 

10 Todavia Edom se manteve rebelde atd 
o dia de hoje, para nao estar debaixo do 
poder de Juda : no mesmo tempo se rebel¬ 
lou tambem Lobna para nao estar debaixo 
da sua obediencia ; porque tinha abandona- 
do o Senhor, Deos de seus pais. 

11 Alem d’isto fabricou os altos nas ci¬ 
dades de Juda, e induzio os habitantes de 
Jerusalem para idolatrarem, e fez que Juda 
fosse prevaricador. 

12 E foi-lhe trazida huma carta do Pro¬ 
feta Elias, em que estava escrito : Eis-aqui 
o que diz o Senhor, Deos de David, teu pai: 
Porque tu nao andaste pelos caminhos de 
teu pai Josafat, nem pelos caminhos d’Asa, 
Rei de Juda; 

13 Mas seguiste o caminho dos Reis d’ls- 
rael, e fizeste cahir na idolatria a Juda, e aos 
habitantes de Jerusalem, imitando a idola¬ 
tria da casa d’Achab ; e de mais a mais 
mataste a teus irmaos, da casa de teu pai, e 
melhores do que tu; 

14 Sabe que tambem o Senhor te ferira 
com hum grande flagello a ti, e ao teu povo, 
e aos teus filhos, e as tuas mulheres, e a 
tudo o que te pertence : 

15 Tu seras ferido no teu ventre de huma 
doenya malignissima, ate que te saiao pouco 
a pouco as entranhas em cada dia. 

16 Suscitou pois o Senhor contra J orao o 
espirito dos Filistheos, e dos Arabes, que 
confinao com os Ethiopes : 

17 E entrarao na Terra de Juda, e a asso- 
larao, e saquearao tudo o que acharao no 
palacio do Rei, e alem d’isso seus filhos, e 
mulheres ; de sorte que lhe nao ficou filho 
algum, senao Joachaz, que era o mais moyo 
em idade. 

18 E em sima de tudo isto o ferio o 
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Senhor com huma doenpa incuravel nas en- 
tranhas. 

19 E succedendo-se os dias huns a outros, 
e volvendo-se o espapo dos tempos, se com- 
pletou o periodo de dous annos : e definhado 
assim com a longa podridao, de modo que 
ate lanpava fora as suas entranhas, acabou o 
seu mal com a vida. E morreo de huma 
terribilissima enfermidade; e o povo lhe nao 
fez as exequias segundo o costume de lhe 
queimarem perfumes, assim como tinhao 
feito a seus maiores. 

20 Tinha Jorao trinta e dous annos, 
quando comepou a reinar; e reinou oito 
annos em Jerusalem. E nao andou com 
rectidao, e sepultarao-no na Cidade de Da¬ 
vid ; mas nao em o sepulchro dos Reis. 

CAPITULO XXII. 
Ochozias succede a Jorao. Ochozias, Rei de 

Juda, e Jorao, Rei d' Israel, sdo niortos 
por Jehu. Athalia manda matar todos os 
Jilhos de Ochozias. So Jods escapa d'esta 
mortandade. 

/"AS habitantes porem de Jerusalem, cons- 
tituirao Rei, em lugar d’elle, a Ocho¬ 

zias, seu filho maismopo: porque os saltea- 
dores Arabes, que haviao feito huma irrup- 
pao no campo, tinhao morto todos seus 
irmaos mais velhos, que tinha havido antes 
d’elle; e reinou Ochozias, filho de Jorao, 
Rei de Juda. 

2 Tinha Ochozias quarenta e dous annos, 
quando comepou a reinar; e reinou hum 
anno em Jerusalem : sua mai chamava-se 
Athalia, filha d’Amri. 

3 Mas elle seguio tambem os caminhos 
da casa d’Achab : porque sua mai o impellio 
a obrar com impiedade. 

4 Fez pois o mal na presenpa do Senhor, 
como a casa d’Achab; porque os d’esta lhe 
serviao de conselheiros, depois da morte de 
seu pai, para sua ruina. 

5 E andou segundo os seus conselhos; e 
foi a Ramoth de Galaad com Jorao, filho 
d’Achab, Rei d’lsrael, a fazer guerra contra 
Ilazael, Rei de Syria: e os Syros ferirao a 
Jorao. 

6 Elle voltou para se curar em J ezrahel; 
porque tinha recebido muitas feridas n’esta 
batalha. Ochozias pois, filho de Jorao, Rei 
de Juda, foi visitar a Jorao, filho d’Achab, 
que estava doente em Jezrahel. 

7 Porque foi vontade de Deos contra 
Ochozias, que este fosse visitar a Jorao, e 
•que logo que chegasse, sahisse com elle con¬ 
tra Jehu, filho de Nansi, a quem o Senhor 
tinha ungido para extinguir a casa d'Achab. 

8 Quando pois Jehu hia para arminar a 
casa d’Achab, achou os Principes de Juda, 
e os filhos dos irmaos d’Ochozias, que o 
serviao, e os rnatou. 

9 E buscando tambem ao mesmo Ocho¬ 
zias, que se tinha escondido em Samaria, o 
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fez prender; e trazido que foi a sua pre¬ 
senpa, o matou, e o sepultarao ; porque era 
filho de Josafat, que tinha buscado o Senhor 
de todo o seu corapao : e nao ficava ja mais 
esperanpa alguma de que pudesse reinar 
algum da linhagem d’Ochozias: 

10 Porque Atalia, sua mai, vendo que 
era morto seu filho, levantou-se, e fez matar 
toda a Real estirpe da casa de Jorao. 

11 Porem Josabeth, filha do Rei, pegou 
em Joas, filho d’Ochozias, e o furtou do 
meio dos filhos do Rei, a tempo que os hiao 
matando ; e o escondeo a elle com a sua 
ama na camera dos leitos: e Josabeth, que 
o tinha assim escondido, era filha do Rei 
Jorao, mulher do Pontifice Joiada, irma 
d’Ochozias, e por isso Athalia o nao matou. 

12 Esteve logo Joas escondido com os 
Sacerdotes na casa do Senhor, durante os 
seis annos, em que reinou Athalia sobre a 
terra. 

CAPITULO XXIII. 
O Pontifice Joiada faz reconhecer Rei de 

Juda a Jods. Este manda matar a Atha¬ 
lia. Congrega o povo para renovar a al- 
lianga com o Senhor. 

O setimo anno, cheio Joiada de in- 
trepidez, tomou comsigo os centuri- 

oes, a saber: Azarias, filho de Jerohao, 
e Ismahel, filho de Johanao, e Azarias, 
filho d’Obed, e Maasias, filho d’Adaia, e 
Elisaphat, filho de Zechri; e concertou-se 
com elles. 

2 Os quaes, tendo decorrido por Juda, 
congregarao os Levitas de todas as cidades 
de Juda, e os chefes das familias d’lsrael, e 
vierao para Jerusalem. 

3 Toda esta multidao pois fez na casa de 
Deos hum ajuste com o Rei; e Joiada 
lhes disse : Eis-aqui o filho do Rei, que 
deve reinar, segundo o que o Senhor disse 
a favor dos descendentes de David. 

4 Eis-aqui logo o que vos deveis fazer : 
5 A terpa parte de vos, Sacerdotes, e 

Levitas, e porteiros, que entrais de semana 
no Templo, estara nas portas; e a outra 
terca parte se pora junto ao palacio do Rei; 
e a outra terpa a porta, que se chama do 
Fundamento : e todo o resto do povo estara 
nos atrios da casa do Senhor. 

6 Nenhum outro entre na casa do Senhor, 
senao os Sacerdotes, e os Levitas que estao 
em servipo : estes somente entrern, porque 
estao santificados : e todo o resto do povo 
esteja guardando a porta da casa do Se¬ 
nhor. 

7 Mas os Levitas rodearao o Rei, tendo 
cada hum as suas armas; (e se algum outro 
entrar no Templo, seja morto) e acompa- 
nhem o Rei, quando elle entrar, ou quando 
sahir. 

8 Os Levitas pois, e todo o Juda execii- 
tarao tudo o que o Pontifice Joiada Hies 
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liavia ordenado; e tomou cada hum "hos 
que tinlm as suas ordens, e entravao por 
tumo de semana com os que o tinhao ja 
cumprido, e deviao sahir : por quanto o 
Pontifice Joiada nao tinha permittido que 
se retirassem as turmas, que costumavao 
succeder humas as outras todas as semanas. 

9 E o Summo Sacerdote Joiada deo aos 
centurioes as lan^as, e os escudos, e bro- 
queis do Rei David, os quaes tinha consa- 
grado na casa do Senhor. 

10 E dispoz todo o povo, armado de 
espadas na mao, des do lado direito do 
Templo ate o lado esquerdo do Templo, 
diante do Altar, e do Templo, ao redor do 
Rei. 

11 E trouxerao o filho do Rei, e lhe 
pozerao a coroa na cabeca, e o Testemunho, 
e lhe derao a Lei, para que a tivesse na sua 
mao, e o declararao Rei; e o Pontifice 
Joiada, assistido de seus filhos, o ungio; e o 
acclamarao, e disserao: V7iva o Rei. 

12 0 que tendo Athalia ouvido, isto he, 
a voz dos que corriao, e abendiyoavao o 
Rei, se apresentou ao povo no Templo do 
Senhor. 

13 E como ella vio o Rei posto em pe 
sobre hum estrado a entrada, e os Principes, 
e as tropas ao redor d’elle ; e todo o povo 
da terra muito alegre, e tocando as trom- 
betas, e cantando ao som de toda a casta 
d’instrumentos, e as vozes dos que o accla- 
mavao ; rasgou os seus vestidos, e disse : 
Traicao! traicao ! 

14 Entao o Pontifice Joiada, chegando- 
se aos centurioes, e aos chefes do exercito, 
llies disse : Tirai-a para fora do recinto do 
Templo, e la fora matai-a. E mandou o 
Summo Sacerdote que nao fosse morta na 
casa do Senhor. 

15 E agarrarao-a pelo pescoco ; e quan- 
do ella tinha entrado a porta dos cavallos 
da casa do Rei, alii a matarao. 

16 E fez Joiada allianfa entre si, e o 
povo todo, e o Rei, para serem o povo do 
Senhor. 

17 Assim que todo o povo entrou no 
templo de Baal, e o destruirao; e quebra- 
rao os seus altares, e simulacros, matarao 
tambem a Mathan, sacerdote de Baal, diante 
dos altares. 

18 E estabeleceo Joiada Officiaes para a 
guarda do Templo do Senhor, subordinados 
aos Sacerdotes, e aos Levitas, segundo a 
distribuicao que d’elles tinha feito David 
na casa do Senhor : para offerecerem holo- 
caustos ao Senhor, como esta escrito na Lei 
de Moyses, com alegria, e com canticos, 
segundo a deternrina^ao de David. 

19 Poz tambem porteiros as portas da 
casa do Senhor, para n’ella nao entrar 
immundo algum, por qualquer causa que 
fosse. 

20 E tomou os centurioes, e os homens 

Liv. II. Cap. XXIV. 

de maior valor, e os primeiros do povo, e 
toda a gente do paiz, e fizerao descer o Rei 
da casa do Senhor : e fizerao-no entrar por 
meio da porta superior, para o palacio do 
Rei, e pozerao-no sobre o throno Real. 

21 E todo o povo da terra se alegrou, e 
a cidade ficou em paz : e Athalia foi morta 
a espada. 

CAPITULO XXIV. 
Piedade de Joas. EUe faz reparar a casa 

do Senhor. Depois abandona o culto do 
verdudeiro Deos, e manda apedrejur a 
Zachcirias. Por ultimo he assassinado. 
Succede-lhe Amasius. 

OAS era de sete annos, quando comefou 
a reinar; e reinou quarenta annos em 

Jerusalem : sua mai chamava-se Sebia, de 
Bersabee. 

2 E fez o que era bom aos olhos do Se¬ 
nhor todo o tempo que viveo o Pontifice 
Joiada. 

3 E Joiada o fez casar com duas mu- 
lheres, das quaes teve filhos, e filhas. 

4 Depois d’isto projectou Joas o reparar 
a casa do Senhor. 

5 E fez ajuntar os Sacerdotes, e os Le¬ 
vitas, e lhes disse : Sahi por todas as cida- 
des de Juda, e cobrai de todo o Israel o 
dinheiro, para a reparafao do Templo do 
vosso Deos, todos os annos, e fazei isto 
com toda a diligencia: mas os Levitas hou- 
verao-se com negligencia. 

6 Mandou pois o Rei chamar o Pontifice 
Joiada, e lhe disse : Porque nao tiveste tu 
cuidado d’obrigar os Levitas a trazerem de 
Juda, e de Jerusalem o dinheiro, que foi 
determinado por Moyses, servo do Senhor, 
com que contribuisse todo o povo d’lsrael 
para o Tabernaculo do testemunho? 

7 Porque a impiissima Atalia, e seus 
filhos tinhao destruido a casa de Deos; e 
com tudo o que tinha sido consagrado no 
Templo do Senhor, ornarao o templo de 
Baal. 

8 Mandou pois o Rei que fizessem hum 
cofre ; e pozerao-no junto da porta da casa 
do Senhor da parte de fora. 

9 E publicou-se em Juda, e em Jerusa¬ 
lem, que cada hum viesse trazer ao Senhor 
a contribui^ao, que Moysds, servo de 
Deos, tinha disposto sobre todo o Israel 
no deserto. 

10 E alegrarao-se todos os principes, e 
todo o povo ; e concorrendo, lanfarao no 
cofre do Senhor o dinheiro, e tanto lanparao 
que ficou cheio. 

11 E quando era tempo de levar este 
cofre a presenca do Rei por maos dos Le¬ 
vitas (porque elles viao que havia muito di¬ 
nheiro) entrava o Escrivao do Rei com 
aquelle, que o Summo Pontifice tinha de- 
signado, e despejavao o dinheiro, que havia 
no cofre; depois tornavao a levar o cofre 
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para o seu lugar: e assim o faziao todos os 
dias, e com isto se recolheo huma immensa 
quantia de dinheiro. 

12 A qual o Rei, e Joiada derao aos 
Inspeetores das obras da casa do Senhor; 
e elles pagavao com elle aos canteiros, e 
aos artifices de cada huma das obras, para 
se reparar a casa do Senhor; e aos officiaes 
que trabalhavao em ferro, e em bronze, para 
se segurar o que ameap ava ruina. 

13 E estes obreiros trabalhavao com 
muita industria, e por suas maos cerrarao 
as fendas das paredes, e restituirao a casa 
do Senhor ao seu antigo estado, e fizerao 
com que ficasse firme. 

14 E depois que tiverao feitas todas as 
obras, levarao ao Rei, e a Joiada o rema- 
necente do dinheiro : e d’elle se fizerao os 
vasos para o ministerio do Templo, e para 
os holocaustos, e copos, e outros vasos 
d’ouro, e prata; e offereeiao-se continua- 
mente halocaustos na casa do Senhor, du¬ 
rante toda a vida de Joiada. 

15 Mas Joiada envelheceo, e cheio de 
dias morreo, ten'do de idade cento e trinta 
annos : 

16 E sepultarao-no com os Reis na Ci- 
dade de David, por elle ter feito bem a Is¬ 
rael, e a sua casa. 

17 Depois que Joiada morreo, entrarao 
os Principes de Juda, e prestarao grandes 
obsequios ao Rei, o qual, attrahido das suas 
lisonjas, conveio com elles. 

18 E abandonarao o Templo do Senhor, 
Deos de seus pais, e servirao aos bosques, 
e as estatuas ; e este peccado chamou pela 
ira do Senhor contra Juda, e contra Jeru¬ 
salem. 

19 E lhes enviava Profetas que os fizes- 
sem tornar para o Senhor, os quaes por 
mais que protestassem, elles lhes nao queriao 
dar ouvidos. 

20 O Espirilo de Deos pois encheo o 
Summo Sacerdote Zacharias, filho de Joia¬ 
da, e elle se apresentou diante do povo, e 
lhe disse: Eis-aqui o que diz o Senhor 
Deos : Porque violais vos os preceitos do 
Senhor, o que vos nao sera de proveito, e 
abandonastes o Senhor para elle vos aban- 
donar? 

21 Elles congregando-se contra elle, o 
apedrejarao no atrio da casa do Senhor, 
conforme a ordem do Rei. 

22 E o Rei Joas nao se lembrou da mi- 
sericordia, que Joiada, pai de Zacharias, 
tinha usado com elle, mas matou-lhe seu 
filho. O qual, quando espirava, disse : O 
Senhor o veja, e lhes pepa contas. 

23 E no cabo de hum anno, veio o exer- 
cito de Syria contra Joas : e veio a Juda, e 
a Jerusalem, e matou a todos os principes 
do povo, e remetteo ao Rei a Damasco toda 
a presa. 

24 E he certo que tendo vindo os Syros 
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em mui pequeno numero, o Senhor lhes 
entregou nas suas maos huma multidao in- 
finita, porque elles tinhao deixado o Senhor, 
Deos de seus pais : e ao mesmo Joas tra- 
tarao ignominiosamente. 

25 E retirando-se, o deixarao em grandes 
dores: e os seus servos se levantarao contra 
elle para vingarem o sangue do filho do 
Pontifice Joiada, e o assassinarao no seu 
leito, e morreo : e sepultarao-no na Cidade 
de David; mas nao no jazigo dos Reis. 

26 Os que conspirarao contra elle forao : 
Zabad, filho de Semmaath, Ammonita, e 
Jozabad, filho de Semarith, Moabita. 

27 E os seus filhos, e a somma de di¬ 
nheiro, qun se ajuntou em seu tempo, e o 
restabelecimento da casa de Deos achao-se 
escritos com maior diligencia no Livro dos 
Reis : e reinou em seu lugar seu filho 
Amasias. 

CAPITULO XXV. 
Amasias toma a seu soldo tropas do Rei d’Is¬ 

rael. Desbarata os Idumeos. He ven- 
cido pelos Reis d'Israel. He tnorto pelos 
seus proprios vassallos. 

A MASIAS tinha vinte e sinco annos, 
quando comepou a reinar; e reinou 

vinte e nove annos em Jerusalem: sua mai 
chamava-se Joadan de Jerusalem. 

2 E fez o bem na presenpa do Senhor; 
mas nao com hum coracao perfeito. 

3 E como visse o seu imperio seguro, 
mandou matar os servos, que tinhao assas- 
sinado o Rei, seu pai. 

4 Mas nao mandou matar os filhos d’elles, 
como esta escrito no Livro da Lei de Moy- 
ses, onde o Senhor poz este preceito, dizen- 
do : Nao serao mortos os pais pelos filhos, 
nem os filhos por seus pais; mas cada qual 
morrera pelo seu delito. 

5 Amasias pois congregou todo o Juda, 
e os distribuio por familias, e por Tribunos, 
e por centurioes, em todo o Juda, e Ben¬ 
jamin : e allistou desde vinte annos, e para 
sima, e achon trezentos mil mancebos, que 
podiao ir a guerra, e levar lanpa, e escudo. 

6 Tomou tambem a soldo cem mil ho- 
mens robustos do Reino d’lsrael, por cem 
talentos de prata. 

7 Mas veio ter com elle hum homem de 
Deos, e lhe disse : O’ Rei, nao marche o 
exercito d’lsrael comtigo; porque o Senhor 
nao he com Israel, nem com todos os filhos 
d’Ephraim : 

8 Se tu imaginas que o successo da guerra 
depende da forpa do exercito, Deos fara 
que tu sejas vencido pelos inimigos: por¬ 
que so Deos pode soccorrer, e por em 
fugida. 

9 E disse Amasias ao homem de Deos : 
Que sera logo feito dos cem talentos, que 
eu dei aos soldados d’lsrael ? E o ho¬ 
mem de Deos lhe respondeo: Assas Deos 
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tem d’onde te p6de dar muito mais do 
que isso. 

10 Assim Amasias separou o exercito, 
que lhe tinha vindo d’Ephraim, para que 
voltasse para a sua terra : e elles, em extre- 
mo irritados contra Juda, voltarao para o 
seu paiz. 

11 E Amasias cheio de confianpa fez 
marchar o seu povo, e foi ate o Valle das Sa¬ 
linas, e derrotou dez mil dos filhos de Seir. 

12 E os filhos de Juda fizerao prisionei- 
ros a outros dez mil homens, e tendo-os 
levado ao escarpado de hum rochedo, os 
precipitarao do alto abaixo, e todos elles 
arrebentarao. 

13 Porem aquelle exercito, que Amasias 
tinha recambiado para nao ir a guerra com 
elle, espalhou-se pelas cidades de Juda, 
desde Samaria ate Bethoron, e depois de 
ter morto a tres mil homens, fez huma gran¬ 
de presa. 

14 E Amasias depois da matanpa dos 
Idumeos, e depois de ter trazido os deoses 
dos filhos de Seir, fez d’elles seus proprios 
deoses, e os adorava, e lhes offerecia in- 
censo. 

15 Por tanto irritado o Senhor contra 
Amasias, lhe enviou hum Profeta, que lhe 
disse : Porque adoraste tu deoses, que nao 
livrarao seu povo de tuas maos ? 

16 E dizendo-lhe isto o Profeta, elle 
respondeo: Acaso es tu o conselheiro do 
ltei ? Cala-te, nao te custe o contrario a 
vida. E retirando-se o Profeta, disse : Eu 
sei que Deos tem decretado a tua morte, 
por teres feito este mal, e sobre isto nao 
deste ouvidos ao meu conselho. 

17 Amasias pois, Rei de Juda, tomando 
huma pessima resolupao, mandou dizer a 
Joas, filho de Joachaz, filho de Jehu, Rei 
d’lsrael; Vem, vejamos-nos hum ao outro. 

18 Mas este lhe tornou a mandar os 
messageiros, dizendo : O cardo, que esta no 
Libano, mandou dizer ao cedro do Libano : 
Da a tua filha por mulher ao meu filho : 
eis senao quando as bestas, que estavao no 
bosque do Libano, passarao, e pisarao o 
cardo. 

19 Tu disseste : Eu desbaratei a Edom, 
e por isso teu coracao se ensoberbeceo : 
deixa-te estar em tua casa; porque buscas 
a desgrapa contra ti, para pereceres tu, e 
Juda comtigo ? 

20 Nao o quiz Amasias ouvir, porque 
era vontade do Senhor entregal-lo nas maos 
dos inimigos por causa dos deoses d’Edom. 

21 Sahio pois Joas, Rei d’lsrael, em 
marcha, e pozerao-se os exercitos a vista 
hum do outro : E Amasias, Rei de Juda, 
estava acampado em Bethsames de Juda: 

22 E Juda cahio diante d’lsrael, e fugio 
para as suas tendas. 

23 Em fim Joas, Rei d’lsrael, apanhou 
a Amasias, Rei de Juda, filho de Joas, filho 

de Joachaz, em Bethsames, e o levou a 
Jerusalem : e derribou o rnuro da Cidade, 
des da porta d’Ephraim ate a p.orta do 
angulo, quatrocentos covados. 

24 E trouxe para Samaria todo o ouro, 
e prata, e todos os vasos, que achou na casa 
de Deos, e na d’Obededom, e nos thesouros 
da Casa Real, e assim mesmo os filhos dos 
que estavao em refens. 

25 E Amasias, filho do Rei Joas, Rei de 
Juda, viveo quinze annos, depois da morte 
de Joas, filho de Joachaz, Rei d’lsrael. 

26 E o resto das acpoes d’Amasias, tanto 
as primeiras como as ultimas, estao escritas 
no Livro dos Reis de Juda, e d’lsrael. 

27 E depois que este Principe abando- 
nou o Senhor, armarao huma conjurapao 
contra elle em Jerusalem. E tendo fugido 
para Lachis, os conjurados mandarao ho¬ 
mens, e estes o matarao ahi. 

28 E trazendo-o sobre huns cavallos, o 
enterrarao com os seus maiores na Cidade 
de David. 

CAP1TULO XXVI. 
Ozias succede a Amasias. Piedade d'este 

Principe. Guerra contra os Filistheos, 
Arabes, e Ammonitas. Numero das tro- 
pas d'Ozias. Elle langa a mao ao thu- 
ribulo, e he por isso ferido de lepra. 
Joathdo reina em seu lugar. 

ODO o povo de Juda constituio Rei a 
seu filho Ozias, em idade de dezeseis 

annos, em lugar d’Amasias, seu pai. 
2 E reedificou a Ailath, e a restituio ao 

dominio de Juda, depois que o Rei ador- 
meceo com seus pais. 

3 Tinha Ozias dezeseis annos, quando 
comepou a reinar ; e reinou sincoenta e dous 
annos em Jerusalem : sua mai chamava-se 
Jechelia de Jerusalem. 

4 E elle fez o que era recto aos olhos do 
Senhor, conforme tudo o que tinha feito 
Amasias, seu pai. 

5 E buscou o Senhor, em quanto viveo 
Zacharias, homem intelligente e Profeta de 
Deos: e como elle buscava o Senhor, o Se¬ 
nhor o dirigio em tudo. 

6 Em fim elle se poz em campanha, e 
fez guerra aos Filistheos, e destruio os muros 
de Geth, e os muros de Jabnia, e os muros 
d’Azoto : edificou tambern cidades em Azo- 
to, e nas terras dos Filistheos. 

7 E Deos o ajudou contra os Filistheos, 
e contra os Arabes, que habitavao em Gur- 
baal, e contra os Amonitas. 

8 E os Ammonitas pagavao tributos a 
Ozias : e a sua reputapao se diffundio ate o 
Egyplo, por causa das suas frequentes vic¬ 
torias. 

9 E levantou Ozias torres em Jerusalem, 
sobre a porta do angulo, e sobre a porta do 
valle, e outras mais no mesmo lanpo do 
muro, e fortificou-as. 
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10 Edificou tambem torres no deserto, e 
mandou abrir muitas cisternas, porqae tinha 
muito gado, assira nos campos, como pelo 
vasto ermo : tinha tambem vinhas e vinha- 
teiros nos montes, e no Carmelo; porque 
era homem affeipoado a agricultura. 

11 E o exercito dos seus guerreiros, 
que sahiao a campanha estava debaixo do 
mando de Jehiel, Secretario, e de Maasias, 
Doutor da Lei, e debaixo do mando de 
Ilananias, que era hum dos Generaes do 
Rei. 

12 E todo o numero dos Principes das 
familias dos homens de valor, montava a 
dous mil e seiscentos. 

13 E estava debaixo das suas ordens o 
exercito, que era de trezentos e sete mil e 
quinhentos soldados : os quaes erao gente 
guerreira, e pelejavao pelo Rei contra os 
inimigos. 

14 E Ozias os proveo, isto he, a todo o 
exercito, de escudos, e de lanpas, e de ca- 
pacetes, e de courafas, e de arcos, e de fun- 
das para atirar pedras. 

15 E mandou fazer em Jerusalem toda 
a casta de maquinas, as quaes mandou 
por nas torres, e nos cantos das muralhas, 
para se arroj arena frechas, e grossas pe¬ 
dras : e a fama do sen nome voou ate 
muito longe ; porque o Senhor o auxiliava, 
e o fortalecia. 

16 Mas, tendo chegado a tanto poder, 
o seu corapao se elevou de soberba para 
ruina sua, e desprezou o Senhor, seu 
Deos : e tendo entrado no Templo do Se¬ 
nhor, quiz offerecer incenso sobre o Altar 
dos perfumes. 

17 E entrou logo apos elle o Pontifice 
Azarias, e com elle oitenta Sacerdotes do 
Senhor, homens da maior firmeza, 

18 E se oppozerao ao Rei, e disserao : 
A ti, Ozias, nao te pertence o queimar in¬ 
censo ao Senhor; mas aos Sacerdotes, isto 
he, aos filhos d’Aarao, que forao consa- 
grados para este ministerio : sahe do San- 
tuario, nao queiras fazer este desprezo; 
porque esta acpao nao te sera reputada em 
gloria pelo Senhor Deos. 

19 E Ozias irado, tendo na mao o thu- 
ribulo para offerecer incenso, ameapou os 
Sacerdotes. E no mesmo ponto lhe nasceo 
lepra na testa, em presenca dos Sacerdotes, 
no templo do Senhor, junto do Altar dos 
perfumes. 

20 E como o Pontifice Azarias, e tod os 
os outros Sacerdotes pozessem n’elle os 
olhos, virao a lepra na sua testa, e sem 
mais detenca o lancarao fora. E elle mes¬ 
mo passado de medo, deo pressa a sahir, 
porque logo sentio a praga com que o Se¬ 
nhor o tinha ferido. 

21 O Rei Ozias pois foi leproso ate ao 
dia da sua morte, e morou n’uma casa se- 
parada cheio de lepra, por amor da qual ti- 
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nha sido lan^ado fora da casa do Senhor. 
Joathao, seu filho, governava a casa do Rei, 
e fazia Justipa ao povo da terra. 

22 O resto das acfoes d’Ozias, assim 
das primeiras como das ultimas, foi escrito 
pelo Profeta Isaias, filho d’Amos. 

23 E Ozias adormeceo com seus pais, e 
foi enterrado no campo dos sepulcros dos 
Reis, porque era leproso : e em seu lugar 
reinou seu filho Joathao. 

CAPITULO XXVII. 
Piedade de Joathao. Victoria que alcanqa 

dos Ammonitus. Succedeo-o Achaz. 

OATHAO era de vinte e sinco annos, 
quando comef ou a reinar ; e reinou de- 

zeseis annos em Jerusalem : sua mai eha- 
mava-se Jerusa, filha de Sadoc. 

2 E elle fez o que era recto diante do 
Senhor, conforme tudo o que havia feito 
Ozias, seu pai, excepto que nao entrou no 
Templo do Senhor, e ainda o povo prose- 
guia a delinquir. 

3 Elle edificou a porta grande da casa 
do Senhor, e mandou fazer muitas obras 
sobre o muro d’Ophel. 

4 Mandou tambem fundar cidades nos 
montes de Juda, e castellos, e torres nos 
bosques. 

5 O mesmo fez guerra ao Rei dos Am- 
monitas, e os venceo; e por esse tempo lhe 
derao os filhos d’Ammon cem talentos de 
prata, e dez mil coros de trigo, e outros 
tantos de cevada: isto lhe derao os filhos 
de Ammon no segundo e terceiro anno. 

6 E Joathao se fez pujante, porque tinha 
dirigido os seus caminhos na presenya do 
Senhor, seu Deos. 

7 Mas o resto das acfoes de Joathao, 
e todas as suas guerras, e empresas, estao 
escritas no Livro dos Reis d’lsrael e de 
Juda. 

8 E elle tinha vinte e sinco annos, quan¬ 
do entrou a reinar; e reinou dezeseis annos 
em Jerusalem. 

9 E adormeceo Joathao com seus pais, 
e enterrarao-no na Cidade de David : e em 
lugar d’elle reinou seu filho Achaz. 

CAPITULO XXVIII. 
Irnpiedade d'Achaz. Os St/ros e os Israeli- 

tas assoldo o Reino de Juda. Hum Profeta 
obriga os Israelitas a remetter os cativos de 
Juda. Os Assyrios marchao contra Achaz. 
Este morre. Succede-lhe Ezcchias. 

A CHAZ tinha vinte annos, quando co- 
mefou a reinar; e reinou dezeseis an¬ 

nos em Jerusalem: elle nao fez o que era 
recto na presenca do Senhor, como David, 
seu pai: 

2 Mas andou pelos caminhos dos Reis 
d’lsrael, e ate mandou fundir estatuas a 
Baal. 

3 Elle foi, o que offereceo incenso no 
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Valle de Benennom, e o que fez passar seus 
filhos pelo fogo, segundo o rito das Nayoes, 
que o Senhor destruio na chegada dos filhos 
d’Israel. 

4 E sacrificava, e queimava perfumes 
nos altos, e nos outeiros, e debaixo de todas 
as arvores frondosas. 

5 E o Senhor, seu Deos, o entregou nas 
maos do Rei da Syria, que o desbaratou, 
e que levou para Damasco huma grande 
presa do seu dominio : entregou-o tambem 
nas maos do Rei d’Israel, e foi ferido de 
huma grande calamidade. 

6 E Phacee, filho de Romelia, matou 
cento e vinte mil homens de Juda n’um 
so dia, todos homens guerreiros: porque 
elles tinhao abandonado o Senhor, Deos de 
seus pais. 

7 No mesmo tempo Zechri, homem po- 
deroso d’Ephraim, matou a Maasias, filho 
do Rei, e .a Ezrica, Mordomo Mor da sua 
casa, e a Elcana, o segundo abaixo do Rei. 

8 E os filhos d’Israel fizerao cativos du- 
zentos mil de seus irmaos, mulheres, meni- 
nos, e meninas, e hum grande esbulho; e 
os levarao para Samaria. 

9 Achava-se entao la hum Profeta do 
Senhor, por norne Oded : o qual, sahindo ao 
encontro ao exercito, que vinha para Sama¬ 
ria, lhes disse : Vos vedes, que o Senhor, 
Deos de vossos pais, irado contra Juda, vo- 
los entregou as maos, e vos os matastes des- 
humanissimament'e, de Tsorte que a vossa 
crueldade chegou ate o Ceo. 

10 Alem d’isto quereis ainda sujeitar os 
filhos de Juda, e de Jerusalem^ para serem 
vossos escravos e escravas: o que vos nao 
deveis fazer: porque n’isso peccastes vos 
contra o Senhor, vosso Deos. 

11 Mas ouvi o meu conselho, e reconduzi 
os cativos, que vos trouxestes d’enlre vossos 
irmaos; porque hum grande furor do Senhor 
esta a descarregar sobre vos. 

12 Assim alguns dos Principes dos filhos 
d’Ephraim, a saber, Azarias, filho de Joha- 
nan; Barachias, filho de Mosollamoth; 
Ezechias, filho de Sellum ; e Amasa, filho 
d’Adali; se pozerao diante dos que volta- 
vao da batalha, 

13 E lhes disserao: Nao introduzais aqui 
os cativos, nao succeda que pequemos con¬ 
tra o Senhor. Porque quereis vos ajuntar 
novos peccados aos que temos ja com- 
mettido, e accumula-los aos antigos delitos ? 
Porque he hum grande peccado, e a ira 
do furor do Senhor esta a descarregar sobre 
Israel. 

14 E aquelles homens guerreiros deixa- 
rao a presa, e tudo o que tinhao tornado, 
diante dos Principes, e de toda a multidao. 

15 E os sujeitos, de que fallamos assima, 
pararao, e pegando nos cativos, e em todos 
os que estavao nus, vestirao-nos dos despo- 
jos: e depois de os vestirem, e caljarem, e 
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de os refazerem de comer e beber, de os 
ungirem para os alliviarem do cansa^o, e 
cuidarem d’elles; a todos os que nao podiao 
andar, e erao fracos de corpo, os pozerao 
em bestas, e os levarao a Jericho, cidade 
das Palmeiras, a seus irmaos, e elles volta- 
rao para Samaria. 

16 Neste tempo o Rei Achaz mandou pe- 
dir soccorro ao Rei dos Assyrios. 

17 E vierao os Idumeos, e matarao a 
muitos de Juda, e tomarao huma grande 
presa. 

18 Os Filistheos tambem se espalharao 
pelas cidades campestres, e ao Meiodia de 
Juda: e tomarao a Bethsames, e Aialon, e 
Gaderoth, e Socho, e Thamnan, e Gamzo, 
com as suas Aldeas, e estabelecerao-se 
n’ellas. 

19 O Senhor pois tinha humilhado a 
Juda por causa de Achaz, Rei de Juda, 
porque o tinha despojado de soccorro, e 
por ter desprezado o Senhor. 

20 Fez o Senhor tambem vir contra elle 
a Thelgathphalnasar, Rei dos Assyrios, que 
tambem o bateo, e destruio, sem resistencia 
alguma. 

21 Achaz pois, despojada a casa do Se¬ 
nhor, e o palacio dos Reis, e dos Principes, 
presenteou ao Rei dos Assyrios, e todavia 
lhe nao servio de nada. 

22 Alem d’isto ainda no tempo da sua 
maior afiliccao, augmentou o desprezo con¬ 
tra o Senhor, o Rei Achaz por si mesmo; 

23 Immolou victimas aos deoses de Da- 
masco, como authores das suas desgrafas, e 
disse : Os deoses dos Reis de Syria dao 
soccorro a estes, eu os farei favoraveis com 
sacrificios, e elles me assistirao; quando 
pelo contrario elles forao a sua ruina, e de 
todo o Israel. 

24 Achaz pois, tendo tornado, e feito em 
pedacos todos os vasos da casa de Deos, fe- 
chou as portas do Templo de Deos, e mandou 
levantar altares a si em todas as pracas de 
Jerusalem. 

25 Levantou tambem altares em todas 
as cidades de Juda para offerecer incenso, 
e provocou a ira do Senhor, Deos de seus 
pais. 

26 O resto das suas acf oes, e de todo o seu 
procedimento, des do principio ate ao fim, 
esta escrito no Livro dos Reis de Juda e 
d’Israel. ' 

27 E Achaz adormeceo com seus pais, 
e o enterrarao na Cidade de Jerusalem : 
mas nao o pozerao no Jazigo dos Reis 
d’Israel. E em lugar d’elle reinou seu 
filho Ezechias. 

CAPITULO XXIX. 
Ezechias faz abrir e purijicar o Templo, e 

restabelece o culto do Senhor. 

JDZECHIAS pois comepou a reinar, ten- 
do de idade vinte e sinco annos; e 
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reinou vinte e nove annos em Jerusalem:! 
sua mai chamava-se Abia, filha de Za- 
charias. 

2 E elle fez o que era agradavel ao ollios 
do Senhor, conforme tudo o que tinha feito 
David, seu pai. 

3 No prinieiro anno, e mez, do seu Rei- 
nado, fez elle abrir as portas da casa do Se¬ 
nhor, e as refez de novo. 

4 Fez tambem vir os Sacerdotes e os Le- 
vitas, e ajuntou-os na prapa do Oriente. 

5 E lhes disse : Ouvi-me, Levitas, e pu- 
rificai-vos; alimpai a casa do Senhor, Deos 
de vossos pais, e tirai do Santuario toda a 
immundicia. 

6 Nossos pais pecearao, e commetterao 
o mal diante do Senhor, nosso Deos, aban- 
donando-o : apartarao os seus rostos do ta- 
bernaculo do Senhor, e derao-lhe as costas. 

7 Fecharao as portas, que havia no por¬ 
tico, e apagarao as alampadas, e nao quei- 
marao incenso, e nao offerecerao holocaus- 
tos no Santuario ao Deos d’Israel. 

8 Assim a ira do Senhor se infiammou 
contra Juda e Jerusalem, e elle os entregou 
a turbapao, e a ruina, e aos assobios, como 
vos mesmos o estais vendo com vossos 
olhos. 

9 Reparai, que nossos pais perecerao a 
espada, e que nossos filhos, e nossas filhas, 
e nossas mulheres forao levadas cativas em 
pena de tao grande crime. 

10 Eu sou logo de parecer que renove- 
mos a allianca com o Senhor, Deos d’Is¬ 
rael, e elle apartara de sima de nos o furor 
da sua ira. 

11 Filhos meus, nao sejais negligentes: 
o Senhor escolheo-vos para estardes em 
sua presenpa, e para o servirdes, e para 
lhe dardes culto, e para lhe queimardes 
incenso. 

12 Levantarao-se pois os Levitas : d’en- 
tre os descendentes de Caath; Mahath, filho 
d’Amasai, e Joel, filho d’Azarias : e dos 
descendentes de Merari; Cis, filho d’Abdi, 
e Azarias, filho de Jalaleel: e dos descen¬ 
dentes de Gersom; Joah, filho de Zemma, 
e Eden, filho de Joah. 

13 E dos descendentes d’Elisaphan; 
Samri, e Jahiel: e dos descendentes d’A- 
saph; Zaeharias, e Mathanias: 

14 E dos descendentes de Heman; Ja¬ 
hiel, e Semei; e dos descendentes d’Idithun, 
Semeias, e Oziel. N 

15 E congregarao a seus irmaos, e se pu- 
rificarao, e entrarao, segundo a ordem do 
Rei, e o mandamento do Senhor, para pu- 
rificarem a Casa de Deos. 

16 E tendo os Sacerdotes entrado no 
Templo do Senhor, para o santificarem, ti- 
rarao para fora toda a immundicia que acha- 
rao dentro no vestibulo da casa do Senhor, 
a qual tomarao os Levitas, e a levarao fora 
a Torrente de Cedron. 
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I 17 E comeparao a alimpar do primeiro 
dia do primeiro mez; e ao oitavo dia do 
mesmo mez entrarao no portico do Tem¬ 
plo do Senhor, e no espapo de oito dias 
expiarao o Templo : e no dia decimo sexto 
do mesmo mez acabarao, o que tinhao 
comepado. 

18 E forao ao palacio do Rei Ezechias, 
e lhe disserao : Nos temos santificado toda 
a casa do Senhor, e o Altar do holocausto, 
e os seus vasos ; e assim mesmo a Mesa da 
Proposicao com todos os seus vasos; 

19 E todas as alfaias do Templo, que o 
Rei Achaz tinha profanado no seu Reinado, 
depois que prevaricou : e eis-ahi esla tudo 
exposto diante do Altar do Senhor. 

20 E o Rei Ezechias, levantando-se de 
madrugada, convocou todos os Principes da 
cidade, e subio a casa do Senhor : 

21 E todos offerecbrao juntos sete touros, 
e sete carneiros, sete borregos, e sete bodes 
pelo peccado, pelo Reino, pelo Santuario, 
e por Juda ; e disse aos Sacerdotes, descen¬ 
dentes d’Aarao, que os ofierecessem sobre o 
Altar do Senhor. * 

22 Os Sacerdotes pois immolarao os tou¬ 
ros, e tomarao o sangue, e o derramarao 
sobre o Altar; immolarao tambem os car¬ 
neiros, e derramarao o seu sangue sobre o 
Altar; e immolarao os borregos, e derrama¬ 
rao o sangue sobre o Altar. 

23 E trouxerao diante do Rei, e de toda 
a multidao os bodes pelo peccado; e im- 
pozerao-lhes as suas maos : 

24 E os Sacerdotes os immolarao, e der¬ 
ramarao o seu sangue diante do Altar para 
expiapao de todo o Israel: porque tinha 
mandado o Rei, que se offerecesse o holo¬ 
causto por todo o Israel, e pelo peccado. 

25 Estabeleceo tambem os Levitas na 
casa do Senhor com timbales, e salterios, e 
citharas, segundo o disposto do Rei David, 
e de Gad Vidente, e de Nathan Profeta ; 
porque o Senhor assim o tinha ordenado, 
pelo ministerio dos seus Profetas. 

26 E os Levitas se pozerao em pe, tendo 
na mao os instramentos de David, e os Sa¬ 
cerdotes as trombetas. 

27 E mandou Ezechias que ofierecessem 
os holocaustos sobre o Altar; e quando se 
ofiereciao os holocaustos, comeparao elles 
a cantar louvores ao Senhor, e a tocar as 
trombetas, e a tanger os diversos instrumen- 
tos musicos, que David, Rei d’Israel, tinha 
disposto. 

28 E em quanto todo o povo adorava, os 
cantores, e os que tinhao as trombetas, cum- 
priao com o seu ministerio, ate que o holo¬ 
causto se acabasse. 

29 E finda que foi a oblacao, prostrou-se 
o Rei, e todos os que estavao com elle, e 
adorarao. 

30 E Ezechias, e os Senhores da Corte 
mandarao aos Levitas, que cantassem os 
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louvores a Deos pelas palavras de David, 
e do Profeta Asaph: e elles o louvarao 
com grande alegria, e postos de joelhos o 
adorarao. 

31 E a isto ajuntou Ezechias ainda o 
seguinte: Vos enchestes as vossas maos 
para o Senhor; chegai-vos, e offerecei victi- 
mas, e louvores na casa do Senhor. Offe- 
receo pois toda a multidao liostias, e lou¬ 
vores, e holocaustos com hum espirito cheio 
de devopao. 

32 E o numero dos holocaustos, que a 
multidao offereceo, foi este : setenta touros, 
cem cameiros, e duzentos borregos. 

33 Consagrarao tambem ao Senhor seis- 
centos bois, e tres mil ovelhas. 

34 Os Sacerdotes porem erao poucos, e 
nao podiao bastar para esfolar as victimas 
dos holocaustos ; e por isso os Levitas, seus 
irmaos, os ajudarao ate se acabar o minis- 
terio, e se puriticarem os Prelados : porque 
os Levitas se purificavao com menos cere- 
monias, do que os Sacerdotes. 

35 Forao pois muitos os holocaustos, as 
banhas das hostias pacificas, e as libapoes 
dos holocaustos : e restabeleceo-se o culto 
da casa do Senhor. 

36 E Ezechias, e todo o povo se alegrou, 
por se ter restituido o ministerio do culto do 
Senhor. Porque elle quiz que isto se fizesse 
d’improviso. 

CAPITULO XXX. 
Ezechias convida Israel e Juda a que venhao 

a Jerusalem celebrar a Pascoa. Celebrao- 
na elles com grande solemnidade. 

NVIOU tambem Ezechias por todo o 
Israel e Juda: e escreveo cartas a os 

d’Epfiraim e de Manasses, para que viessem 
& casa do Senhor em Jerusalem, e celebras- 
sem a Pascoa ao Senhor, Deos d’Israel. 

2 Tendo pois conselho o Rei com os 
Grandes, e com todo o povo em Jerusalem, 
determinarao celebrar a Pascoa no segundo 
mez. 

3 Por quanto nao a tinhao podido cele¬ 
brar no seu tempo, porque nao se tinhao 
santificado Sacerdotes, que podessem bastar, 
e porque nao se tinha ainda ajuntado o povo 
em Jerusalem. 

4 E tomou esta resolupao o Rei, e todo 
o povo. 

5 E ordenarao que se mandassem mes- 
sageiros por todo o Israel, desde Bersabee ate 
Dan, para que viessem, e celebrassem a 
Pascoa do Senhor, Deos d’Israel, em Jeru¬ 
salem : porque muitos nao a tinhao cele- 
brado como estava prescrito pela Lei. 

6 E partirao os correios com as cartas 
por mandado do Rei, e dos seus Grandes, 
para todo o Israel e Juda, conforme o que o 
Rei tinha ordenado, publicando: Filhos 
d’Israel, tornai para o Senhor, Deos d’Abra- 
hao, e d’Isaae, e d’Israel; e elle tornara 

[Port.] 

para os vestos, que escaparao da m&o do 
Rei dos Assyrios. 

7 Nao fapais como vossos pais e irmaos, 
que se retirarao do Senhor, Deos de seus 
pais, que os entregou a morte, como vos 
vedes. 

8 Nao endurepais as vossas cervices, 
como vossos pais : dai as maos ao Senhor, 
e vinde ao seu Santuario, que elle santificou 
para sempre : servi ao Senhor, Deos de 
vossos pais, e se apartara de vos a ira do 
seu furor. 

9 Porque se vos voltardes para o Senhor, 
vossos irmaos, e filhos acharao misericordia 
diante de seus senhores, que os levarao ca- 
tivos, e elles tomarao para esta terra: por¬ 
que o Senhor, vosso Deos, he piedoso e 
clemente, e nao apartara de vos o seu rosto, 
se vos voltardes para elle. 

10 Hiao pois os correios a toda a dili- 
gencia de cidade em cidade por toda a terra 
d’Ephraim, e de Manasses, ate a de Zabu- 
lon, zombando estes d’elles, e insultando-os 
com insolencia. 

11 Todavia alguns homens d’Aser, e de 
Manasses, e de Zabulon, estando pelo con¬ 
selho, vierao a Jerusalem. 

12 Quanto porem a Juda, a mao do Se¬ 
nhor foi n’elles, dando-lhes hum so corapao, 
para cumprir a palavra do Senhor, conforme 
a ordem do Rei, e dos Grandes. 

13 E ajuntarao-se muitos povos em Je¬ 
rusalem, para celebrar a solemnidade dos as- 
mos, no segundo mez : 

14 E levantando-se, destruirao os al- 
tares, que havia em Jerusalem; e derriban- 
do tudo aquillo, em que se queimava in- 
censo aos idolos, o lanparao na Torrente de 
Cedron. 

15 E immolarao a Pascoa no dia qua- 
lorzeno do segundo mez. E os Sacerdotes, 
e os Levitas, que em fim se tinhao santi¬ 
ficado, offerecerao holocaustos na casa do 
Senhor: 

16 E se pozerao na sua ordem, con¬ 
forme a ordenanpa, e Lei de Moyses, ho- 
mem de Deos : e os Sacerdotes recebiao 
da mao dos Levitas o sangue que se havia 
de derramar, 

17 Por causa de que hum crescido nu¬ 
mero nao se tinha santificado : e por isso 
os Levitas immolarao a Pascoa por aquel- 
les, que nao tinhao vindo para santificar-se 
ao Senhor. 

18 E ainda huma grande parte do povo 
d’Ephraim, e de Manasses, e d’Issachar, e 
de Zabulon, que se nao tinha santificado, 
comeo a Pascoa, nao segundo o que esta es- 
crito ; mas Ezechias fez orapao por elles, di- 
zendo: O Senhor, que he bom, sera propicio 

19 A todos, os que buscao de todo o seu 
corapao o Senhor, Deos de seus pais: e elle 
lhes nao imputara falta de nao estarem bem 
purificados. 
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20 Ouvio-o o Senhor, e se mostrou favo-1 

ravel ao povo. 
21 E os filhos d’Israel, que se acharao em 

Jerusalem, celebrarao a solemnidade dos as- 
mos por sete dias com grande jubilo, lou- 
vando todos os dias o Senhor: e os Levitas 
tambem, e os Sacerdotes tocando os instru- 
mentos, que correspondiao ao seu officio. 

22 E fallou Ezechias ao corafao de todos 
os Levitas, que tinhao boa intelligencia nas 
cousas do Senhor : e comerao sete dias da 
solemnidade, immolando victimas pacificas, 
e louvando ao Senhor, Deos de seus pais. 

23 E conveio toda a multidao em que 
celebrassem ainda outros sete dias: o que 
elles tambem fizerao com grande contenta- 
mento. 

24 Porque Ezechias, Rei de Juda, tinha 
dado a multidao mil touros, e sete mil ove- 
lhas; e os Grandes derao ao povo mil tou¬ 
ros, e dez mil ovelhas: e assim hum grande 
nfimero de Sacerdotes se purificou. 

25 E todo o povo de Juda," assim os 
Sacerdotes e os Levitas, como toda a multi¬ 
dao, que viera d’Israel, se banhou de alegria; 
e os mesmos proselytos da Terra d’Israel, e 
os que habitavao em Juda. 

26 E fez-se huma grande solemnidade 
em Jerusalem, qual nao tinha havido n’a- 
quella Cidade des do tempo de Salomao, 
filho de David, Rei d’lsrael. 

27 Em fim os Sacerdotes e os Levitas se 
levantarao para abencoar o povo; e a sua 
voz foi ouvida; e a sua oracao chegou ate a 
santa morada do Ceo. 

CAPITULO XXXI. 
Os Israelitas quebrao os idolos e destroem os 

seus altares. Offertus das primicias e dos 
dizimos. Regulamentos do rninisterio dos 
Sacerdotes e Levitas. 

EITAS estas cousas segundo o rito, to¬ 
dos os Israelitas, que se achavao nas ci- 

dades de Juda, sahirao, e despeda^arao as 
estatuas, e talarao os bosques, demolirao os 
altos, e destruirao os altares, nao so em toda 
a terra de Juda e de Benjamin, senao tam¬ 
bem na d’Ephraim e de Manasses, ate os 
destruirem de todo : e voltarao todos os 
filhos d’lsrael para as suas possessoes, e para 
as suas cidades. 

2 Mas Ezechias restabeleceo as classes 
dos Sacerdotes, e Levitas segundo as suas 
divisoes, a cada hum no seu proprio officio, 
a saber, tanto dos Sacerdotes como dos 
Levitas, para os holocaustos e paeificos, 
para servirem e louvarem a Deos, e canta- 
rem as portas do arraial do Senhor. 

3 E a parte com que contribuia o Rei 
era, que da sua propria fazenda se offere- 
cesse o holocausto perpetuo da manha e da 
tarde; como tambem dos Sabbados, e Ca- 
lendas, e mais Festas solemnes, como esta 
escrito na Lei de Movshs. 
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4 Mandou tambem ao povo, que morava 
em Jerusalem, que desse aos Sacerdotes, e 
aos Levitas as suas por^oes, para fse pode- 
rem applicar ao cumprimento da < Lei do 
Senhor. 

5 O que tendo chegado aos ouvidos do 
povo, os filhos d’lsrael offerecerao muitas 
primicias de trigo, de vinho, e d’azeite, e de 
mel; e offerecerao o dizimo de tudo, o que 
a terra produz. 

6 E os filhos d’lsrael e de Juda, que mo- 
ravao nas cidades de Juda, offerecerao tam¬ 
bem o dizimo dos bois e das ovelhas, e o 
dizimo das cousas santificadas, que tinhao 
promettido em voto ao Senhor, seu Deos ; 
e levando tudo, fizerao grandes montoes. 

7 Come^arao a recolher os primeiros 
montoes no terceiro mez, e os acabarao no 
setimo mez. 

8 E tendo entrado Ezechias, e os Grandes 
da sua Corte, virao os montoes, e louvarao 
ao Senhor e ao povo d’lsrael. 

9 E perguntou Ezechias aos Sacerdotes, 
e aos Levitas, porque estavao os montoes 
assim expostos. 

10 E o Summo Sacerdote Azarias, da 
linhagem de Sadoc, lhe respondeo, dizendo: 
Desde que comeparao a offerecer-se primi¬ 
cias na casa do Senhor, temos nos comido, 
e nos temos fartado d’ellas, e tem sobejado 
muito; porque o Senhor abenpoou o seu 
povo: e das sobras he esta grande abas- 
tanca, que ves. 

11 Mandou pois Ezechias, que se a- 
promptassem celleiros na casa do Senhor. 
O que tendo-se feito, 

12 Recolherao dentro fielmente, assim as 
primicias, como os dizimos, e tudo o que 
tinhao offerecido em voto. E d’isto foi feito 
Superintendente o Levita Chonenias, e Se- 
mei, seu irmao, em segundo lugar: 

13 Depois d’este Jahiel, e Azarias, e Nahath, 
e Asael, e Jerimoth, e Jozabad, e Eliel, e 
Jesmachias, e Mahath, e Banaias, forao su- 
bordinados debaixo da authoridade de Cho- 
nenias, e de Sernei, seu irmao, por ordem do 
Rei Ezechias, e d’Azarias, Pontifice da casa 
de Deos, aos quaes competia tudo. 

14 0 Levita Core porem, filho de Jemna, 
e guarda da porta Oriental, estava encar- 
regado dos dons, que voluntariamente se 
offereciao ao Senhor, e das primicias e das 
cousas consagradas ao Santo dos Santos. 

15 E debaixo da sua inspecyao estavao 
Eden, e Benjamin, Jesue, e Semeias, e 
Amarias, e Sechenias nas cidades dos Sacer¬ 
dotes, para distribuirem fielmente aos seus 
irmaos as porcoes, tanto a pequenos, como a 
grandes: 

16 Comprehendidos ate os meninos ma¬ 
chos, des da idade de tres annos e dahi 
para sima, em fim a todos os que entravao 
no Templo do Senhor, e de tudo aquillo 

! que era condueente diariamente para todos 
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os ministerios, e officios, segundo as suas 
distribuipoes, 

17 Aos Sacerdotes por familias, e aos 
Levitas de vinte annos e d’ahi para sima, 
pelas suas classes e turmas, 

18 E a toda a multidao, tanto as. mu- 
lheres, como a seus filhos de hum e outro 
sexo, se davao fielmente alimentos d’aquellas 
cousas, que tinhao sido offerecidas. 

19 E tambem dos filhos d’Aarao estavao 
dispostos pelos campos, e pelos arrabaldes 
de cada cidade homens, que distribuissem 
as porpoes a todo o sexo masculino, que 
erao dos Sacerdotes, e Levitas. 

20 Cumprio pois Ezechias trado o que 
temos dito, em todo o Reino de Juda; e fez 
o que era bom e recto, e verdadeiro, na pre- 
senpa do Senhor, seu Deos, . 

21 Em tudo o que he concernente ao 
service da casa do Senhor, segundo a Lei e 
as ceremonias, com a vontade de buscar ao 
seu Deos de todo o seu coracao: elle o fez 
e foi bem succedido. 

CAPITULO XXXII. 
Marcha Sennacherib contra Jerusalem. Ex- 

horta Ezechias o seu povo. Blasfhnias de 
Sennacherib. Hum Anjo extermina o seu 
exercito. Gloria d'Ezechias. Sua morte. 
Succede-o Manasses. 

EPOIS de executadas estas cousas, e 
como fielmente fica referido, veio Sen¬ 

nacherib, Rei dos Assyrios, e tendo entrado 
nas terras de Juda, poz cerco as cidades for- 
tificadas, com o designio de as conquistar. 

2 O que vendo Ezechias, isto he, que 
Sennacherib tinha vindo, e que todo o im- 
peto da guerra se dirigia contra Jerusalem, 

3 Teve conselho com os Grandes, e com 
os mais valentes Officiaes, sobre que se 
tapassem as nascenpas das fontes, que havia 
fora da Cidade: e sendo todos d’este pa- 
recer, 

4 Ajuntou muita gente, e taparao todas 
as fontes, e o regato, que corria pelo meio 
da terra, dizendo: Nao acontepa que venhao 
os Reis dos Assyrios, e achem abundancia 
d’Aguas. 

5 Reparou tambem, esmerando-se muito, 
todos os muros, que se achavao desmante- 
lados, e fez em sima torres, e outros muros 
por fora: e reedificou o Forte de Mello na 
Cidade de David, e mandou que se fizessem 
armas e escudos de todo o genero. 

6 E nomeou Officiaes que commandassem 
o exercito ; e ajuntando-os todos na prapa 
da porta da Cidade, fallou-lhes ao corapao, 
dizendo: 

7 Sede homens de valor, e alentai-vos: 
nao temais, nem se vos de do Rei dos Assy¬ 
rios, nem de toda a multidao, que o acom- 
panha; porque muitos mais estao comnosco, 
do que os que estao com elle. 

8 Porque com elle esta hum brapo de 

carne : comnosco o Senhor, nosso Deos, que 
he nosso auxiliador, e peleja por nos. E o 
povo cobrou animo com estas palavras 
d’Ezechias, Rei de Juda. 

9 Depois que estas cousas succederao, 
Sennacherib, Itei dos Assyrios, enviou os 
seus Messageiros a Jerusalem, (porque elle 
com todo o exercito estava sitiando a Laehis) 
dizendo a Ezechias, Rei de Juda, e a todo 
o povo, que havia na Cidade : 

10 Eis-aqui o que manda dizer Senna¬ 
cherib, Rei dos Assyrios : Em quern estais 
vos confiados, para vos deixardes estar cer- 
cados em Jerusalem? 

11 Por ventura vos engana Ezechias, 
para vos fazer morrer a fome e a sede, affir- 
mando que o Senhor, vosso Deos, vos livrara 
da mao do Rei dos Assyrios ? 

12 Nao he pois este o Ezechias, que aes- 
truio os seus altos, e os seus altares, e o que 
ordenou em Juda e em Jerusalem, dizendo : 
Diante de hum so Altar adorareis, e no 
mesmo queimareis incenso ? 

13 Ignorais acaso o que temos feito eu, e 
meus pais a todos os povos da terra ? Por 
ventura tiverao poder os deoses das nacoes, 
e de todas as terras para livrar os seus 
paizes da minha mao ? 

14 Qual he de todos os deoses das nacoes, 
as quaes meus antepassados devastarao, que 
tivesse formas para tirar das minhas maos 
o seu povo, para que possa tambem o vosso 
Deos livrar-vos de hum tal poder? 

15 Nao vos engane logo Ezechias, nem 
zombe de vos por huma va persuasao, nem 
lhe deis credito. Porque se nenhum dos 
deoses de todas as nacoes e de todos os *• 
Reinos pode livrar o seu povo da minha 
mao, e da de meus pais, he consequente que 
nem o vosso Deos vos podera livrar da mi¬ 
nha mao. 

16 Outras muitas cousas disserao ainda 
os messageiros de Sennacherib contra o Se¬ 
nhor Deos, e contra o seu servo Ezechias. 

17 Escreveo tambem cartas cheias de 
blasfemias contra o Senhor, Deos d’Israel, e 
disse contra elle: Assim como os deoses das 
outras napoes nao poderao livrar o seu povo 
da minha mao, assim tambem o Deos d’E¬ 
zechias nao podera livrar o seu povo d’este 
poder. 

18 E alem d’isto a alta voz fallava etn 
lingua Judaica ao povo, que estava sobre as 
muralhas de Jerusalem, para os atemorizar, 
e para se assenhorear da Cidade. 

19 E fallou contra o Deos de Jerusalem, 
bem como contra os deoses dos povos da 
terra, que sao obras das maos dos homens. 

20 Fizerao pois orapao o Rei Ezechias, 
e o Profeta Isaias, filho d’Amos, contra esta 
blasfemia, e levantarao gritos atfi ao Ceo. 

21 E o Senhor mandou hum Anjo, que 
matou todo o homem forte, e guerreiro, e o 
General do exercito do Rei dos Assyrios; 
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€ Sennacherib se recolheo com ignominia 
ao seu paiz. E tendo entrado no templo do 
seu deos, os filhos, que tinhao sahido das 
suas entranhas, o matarao a espada. 

22 E o Senhor salvou a Ezechias, e aos 
habitantes de Jerusalem da mao de Senna¬ 
cherib, llei dos Assyrios, e da mao de todos, 
e lhes deo paz em os contornos. 

23 E muitos traziao a Jerusalem victi- 
mas, e offerendas ao Senhor, e presentes a 
Ezechias, Rei de Juda: o qual depois d’isto 
foi engrandecido entre todas as nacoes. 

24 Neste tempo adoeceo Ezechias mor- 
talmente, e fez a sua orapao ao Senhor: e 
elle o ouvio, e lhe deo hum sinal. 

25 Mas nao correspondeo aos beneficios, 
que tinha recebido; porque o seu corapao 
se elevou: e a ira do Senhor se aecendeo 
contra elle, e contra Juda, e contra Jeru¬ 
salem. 

26 Mas depois, por se ter elevado o seu 
corapao, se humilhou tanto elle, como os 
habitantes de Jerusalem : e por isso nao 
veio sobre elles a ira do Senhor durante a 
vida d’Ezechias. 

27 Ezechias por6m foi rico, e de grande 
fama; e ajuntou para si grandes thesouros 
de prata, e d’ouro, e de pedraria preciosa, 
d’aromas, e de toda a casta d’armas, e de 
vasos de grande prepo. 

28 Teve tambem grandes celleiros de 
trigo, de vinho, e de azeite; e cavalharices 
para toda a casta de animaes, e curraes para 
os gados. 

29 E edificou tambem cidades para si: 
pois tinha innumeraveis rebanhos d’ovelhas, 
e de gado grosso ; porque o Senhor lhe tinha 
dado huma extraordinaria abundancia de 
bens. 

30 Este he o mesmo Ezechias, que tapou 
a fonte de sima das aguas de Gihon, e as 
fez correr por baixo da terra para o Poente 
da Cidade de David: em todas as obras, 
que emprehendeo, foi bem succedido. 

31 Todavia na embaixada dos Principes 
de Babylonia, que lhe tinhao sido enviados, 
para se informarem do prodigio, que tinha 
acontecido na terra, Deos o desamparou para 
que fosse tentado, e para se fazer patente 
tudo o que elle tinha no seu corapao. 

32 E o resto das acpoes d’Ezechias, e 
das suas obras de misericordia, estao escritas 
na Visao do Profeta Isaias, filho d’Amos, e 
no Livro dos Reis de Juda e d’Israel. 

33 E adormeceo Ezechias com seus pais, 
e sepultarao-no sobre os jazigos dos filhos 
de David; e todo o Juda, e todos os mora- 
dores de Jerusalem celebratao as suas exe- 
quias: e em seu lugar reinou seu filho Ma- 
nasses. 

CAPITULO XXXTII. 
Jmpieclade de Manasses. Seu cativeiro. 

Seu arrependimento. Sua tornada para 
Jerusalem. Sua morte. Surccde-lhe Amon, 
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seu filho. Impiedade d’este Principe : co¬ 
mo foi morto : como lhe succedeo Josias. 

ly/TANASSES tinha doze annos, quando 
comeyou a reinar; e reinou sincoenta 

e sinco annos em Jerusalem. 
2 Mas elle fez o mal diante do Senhor, 

seguindo as abominapoes dos povos, que o 
Senhor tinha exterminado a vista dos filhos 
d’Israel. 

3 E restaurou os altos, que seu pai Eze¬ 
chias tinha demolido; e levantou altares a 
Baal, e plantou bosques, e adorou toda a 
milicia do Ceo, e lhe deo culto. 

4 Edificou tambem altares na casa do 
Senhor, da qual o Senhor tinha dito : O 
meu Nome estara eternamente em Jerusalem. 

5 E elle os edificou a honra de todo o 
exercito celestial nos dous atrios da casa do 
Senhor. 

6 Fez tambem passar seus filhos pelo fogo 
no Valle de Benennom: observava os so- 
nhos, seguia os agouros, dava-se as artes 
magicas, tinha comsigo magicos, e encan- 
tadores; e commetteo muitos males diante 
do Senhor, para o irritar. 

7 Poz tambem hum idolo, e huma estatua 
fundida na casa do Senhor, da qual Deos 
fallou a David, e a seu filho Salomao, di- 
zendo : Nesta casa e em Jerusalem, a qual 
eu escolhi entre todas as Tribus d’lsrael, es- 
tabelecerei o meu Nome para sempre: 

8 E nao farei mais sahir a Israel da terra, 
que dei a seus pais; com tanto que elles 
procurem cumprir o que eu lhes tenho man- 
dado, e toda a Lei, e as ceremonias, e os 
preceitos dados por intervenpao de Moyses. 

9 Manasses pois seduzio a Juda, e aos 
habitantes de Jerusalem, para fazerem maio- 
res males do que todas as napoes, que o 
Senhor tinha destruido em presenpa dos 
filhos d’lsrael. 

10 E o Senhor lhe fallou a elle, e ao seu 
povo; e o nao quizerao ouvir. 

11 Por isso fez Deos vir sobre elles os 
Principes do exercito do Rei dos Assyrios; 
e estes aprisionarao a Manasses, e o levarao 
para Babylonia preso com cadeas, e em gri- 
lhoes. 

12 Elle depois que se vio reduzido a 
hum grande aperto, orou ao Senhor, seu 
Deos; e fez grande penitencia diante do 
Deos de seus pais. 

13 E supplicou-o, e rogou-o fervorosa- 
mente: e o Senhor ouvio a sua deprecapao, 
e tomou-o trazer a Jerusalem ao seu Reino ; • 
e Manasses reconheceo que o Senhor mesmo 
era o Deos. 

14 Depois d’isto fez edificar o muro, que 
esta fora da Cidade de David ao Occidente 
de Gihon no valle, des da entrada da porta 
dos peixes, em roda ate Ophel, e o levantou 
muito : e poz Officiaes do exercito em todas 
as cidades fortes de Juda. 

15 E tirou da casa do Senhor os deoses 
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estranhos, e o idolo ; e os altares, que tinha 
mandado levantar no monte da casa do Se- 
nhor, e em Jerusalem, e fez lancar tudo fora 
da Cidade. 

10 Restituio tambem o Altar do Senhor, 
e immolou sobre elle victimas, e hostias pa- 
cificas, e d’accao de gramas : e ordenou a 
Juda que servisse o Senhor, Deos d’Israel. 

17 Com tudo ainda o povo immolava 
nos altos ao Senhor, seu Deos. 

18 O resto dos feitos de Manasses; e a 
oraf ao que elle fez ao seu Deos; e as pa- 
lavras dos Profetas, que lhe fallarao da parte 
do Senhor, Deos d’Israel, se encerrao nos 
Livros dos Reis d’Israel. 

19 A orafao tambem, que elle fez, e como 
foi ouvido, e todos os seus peccados, e des- 
prezos, os lugares tambem, em que fez edifi- 
car os altos, e em que fez plantar os bosques, 
e as estatuas, antes de fazer penitencia, se 
acha tudo escrito no Livro de Hozai. 

20 Adormeceo pois Manasses com seus 
pais, e foi sepultado em sua casa: e em seu 
lugar reinou Amon, seu filho. 

21 Tinha Amon vinte e dous annos, quan- 
do comepou a reinar; e reinou dous annos 
em Jerusalem. 

22 E fez o mal na presen^a do Senhor, 
como o tinha feito seu pai Manasses : e sa- 
crificou e servio a todos os idolos, que Ma¬ 
nasses mandara fabricar. 

23 E nao respeitou a face do Senhor, 
como seu pai Manasses a tinha respeitado : 
antes commetteo muito maiores delitos. 

24 E tendo-se conjurado contra elle seus 
servos, o matarao em sua casa. 

25 Mas o resto do povo, depois de terem 
dado a morte aos matadores d’Amon, cons- 
tituirao Rei a Josias, seu filho, em lugar 
d’elle. 

CAP1TULO XXXIV. 
Piedade de Josias. Elle munda reparar o 

Teinplo. Acha-se nelle o Livro da Lei. Jo¬ 
sias manda consultar a Profetiza Olda. 
Renovagao do pacto d' Israel com o Senhor. 

NHA Josias oito annos, quando come- 
you a reinar; e reinou trinta e hum 

annos em Jerusalem. 
2 E fez o que era recto na presenca do 

Senhor, e andou nos caminhos de David, 
seu pai: nao declinou nem para a direita, 
nem para a esquerda. 

3 Des do oitavo anno de seu reinado, 
sendo ainda muito mop, come^u a buscar 
o Deos de David, seu pai: e no duodecimo 
anno, depois que comefaraa reinar, purificou 
a Juda e a Jerusalem dos altos, e dos bos¬ 
ques, e das estatuas de fundijao e d’escul- 
tura. 

4 E destruirao na sua presenca os altares 
de Baal; e quebrarao os idolos, que se ti¬ 
nhao collocado em sima : mandou cortar os 
bosques, e fazer em pedafos os idolos; e 
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ordenou que os pedapos fossem lanpados 
sobre as sepulturas d’aquelles, que tinhao- 
tido o costume de lhes offerecer victimas. 

5 Alem d’isto queimou os ossos dos Sa- 
cerdotes sobre os altares dos idolos, e expur- 
gou a Juda e a Jerusalem. 

6 E ate nas cidades de Manasses, e d’E- 
phraim,e de Simeao, ate Nephthali, destruio 
tudo isto. 

7 E depois que destruio os altares, e os 
bosques, e fez em pedapos os idolos, e arra- 
sou todos os templos por toda a Terra d’ls- 
rael, voltou para Jerusalem. 

8 Assim no anno decimo oitavo do seu 
reinado, depois de purificada ja a terra, e o 
Templo do Senhor, mandou a Saphan, fi¬ 
lho d’Eselias, e a Maasias, Governador da 
Cidade, e a Joha, filho de Joachaz, seu 
Chronista Mor, que reparassem a casa do 
Senhor, seu Deos. 

9 Vierao elles ter com o Summo Sacer- 
dote Helcias: e depois de recebido d’elle o 
dinheiro, que se tinha trazido a casa do Se¬ 
nhor, e que os Levitas e os porteiros tinhao 
cobrado de Manasses, e d’Ephraim, e de 
tudo o que tinha ficado d’lsrael, e tambem 
de todo o Juda e Benjamin, e dos morado- 
res de Jerusalem, 

10 O entregarao nas maos dos que erao 
os Superintendentes dos officiaes, que tra- 
balhavao na casa do Senhor, para restabe- 
lecerem o Templo, e para repararem todas 
as suas ruinas. 

11 E estes o derao aos artifices, e aos 
canteiros para comprarem pedras de cantaria, 
emadeiras para o emmadeiramento do edi- 
ficio, e para os sobrados das casas, que os 
Reis de Juda tinhao destruido. 

12 Elles fizerao tudo fielmente. E os 
Superintendentes dos officiaes erao Jahath, e 
Abdias, da linhagem de Merari; Zacharias, 
e Mosollam, da linhagem de Caath, os quaes 
diligenciavao a pressa da obra ; todos Le¬ 
vitas que sabiao tocar instrumentos. 

13 Mas sobre os que carregavao com os 
pesos para diversos usos, erao inspectores os 
Escrivaes, J uizes, e porteiros da ordem dos 
Levitas. 

14 Quando porem se transportava o di- 
nheiro, que se tinha levado ao Templo do 
Senhor, achou o Pontifice Helcias hum 
Livro da Lei do Senhor, dada pelas maos 
de Moyses. 

15 E elle disse ao Secretario Saphan: 
Eu achei o Livro da Lei na casa do Senhor. 
E entregou-lho. 

16 Mas Saphan levou o Livro ao Rei, e 
deo-lhe conta, dizendo: Tudo o que tu 
mandaste a teus servos, executa-se fiel¬ 
mente. 

17 Elles recolherao a prata, que se achou 
na casa do Senhor; e se deo aos prefeitos 
dos artifices, e dos que trabalhavao em di¬ 
versos misteres. 
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18 Alem d’isto o Pontifice Helcias me 
entregou este Livro. E como elle o lesse 
diante do Rei, 

19 E este ouvisse as palavras da Lei; 
rasgou os seus vestidos : 

20 E ordenou a Helcias, e a Ahicao, 
filho de Saphan, e a Abdon, filho de Micha, 
e ao Secretario Saphan, e a Asaas, servo do 
Rei, dizendo : 

21 Ide, e rogai ao Senhor por mim, e 
pelas reliquias d’Israel, e de Juda, acerca 
de todas as palavras d’este Livro, que se 
achou : porque esta a ponto de cahir sobre 
nos a grande ira do Senhor, porque nossos 
pais nao guardarao as palavras do Senhor, 
eumprindo tudo o que esta escrito n’este 
Livro. 

22 Foi pois Helcias, e os que tinhao sido 
enviados juntamente pelo Rei, a consultar 
a Profetiza Olda, mulher de Sellum, filho 
de Thecuath, filho de Hasra, Guarda dos 
vestidos; a qual habitava em Jerusalem na 
Segunda: e elles lhe disserao as palavras, 
que referimos assima. 

23 E Olda lhes respondeo : Eis-aqui o que 
diz o Senhor, Deos d’Israel: Dizei ao ho- 
mem, que ca vos mandou: 

24 Isto disse o Senhor: Eu estou para 
fazer cahir sobre este lugar, e sobre seus 
habitantes os males, e todas as maldicoes, 
que estao escritas n’este Livro, que foi lido 
diante do Rei de Juda. 

25 Porque elles me abandonarao, e offe- 
receirao sacrificios aos deoses estranhos, pro- 
vocando-me a ira por todas as obras das 
suas maos ; por isso o meu furor se derra- 
mara sobre este lugar, e nao se aplacara. 

26 E quanto ao Rei de Juda, que vos 
enviou para implorardes a misericordia do 
Senhor, assim lhe direis : Eis-aqui o que 
diz o Senhor, Deos d’Israel: Porque tu 
ouviste as palavras do Livro, 

27 E se enterneceo o teu corapao, e tu 
te humilhaste diante de Deos por causa dos 
males, que forao comminados contra este 
lugar, e os habitantes de Jerusalem, e por¬ 
que temendo o meu rosto, rasgaste os teus 
vestidos, e choraste diante de mim; eu tam- 
bem te ouvi, diz o Senhor. 

28 Por isso eu te ajuntarei com teus 
pais, e seras posto em paz no teu sepulcro ; 
e os teus olhos nao verao todos os males, 
que eu estou para mandar sobre este lugar, 
e sobre os seus moradores. Elles pois vie- 
rao referir ao Rei tudo o que a Profetiza 
lhes tinha dito. 

29 E o Rei, depois de convocados todos 
os anciaos de Juda e de Jerusalem, 

30 Subio a casa do Senhor, e juntamente 
com elle todos os homens de Juda e os 
cidadaos de Jerusalem, os Sacerdotes e os 
Levitas, e todo o povo, des do mais pequeno 
ate o maior. E ouvindo elles na casa do 
Senhor, leo o Rei todas as palavras do Livro : 
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31 E posto em pe no seu Tribunal, fez 
concerto com o Senhor, que caminharia 
apos elle, e que guardaria os seus preceitos, 
e as ordenanpas, e as suas ceremonias, de 
todo o seu corapao, e de toda a sua alma, e 
que cumpriria tudo o que estava escrito n’a- 
quelle Livro, que acabava de ler. 

32 E fez prestar juramento sobre isto a 
todos os que se tinhao achado em Jerusalem, 
e na Tribu de Benjamin : e os moradores 
de Jerusalem o cumprirao, conforme o pacto 
do Senhor, Deos de seus pais. 

33 Tirou pois Josias todas as abomina- 
poes de todas as terras dos filhos d’lsrael: e 
obrigou todos os que estavao em Israel, a 
servir ao Senhor, seu Deos. E em quanto 
elle viveo, nao se separarao do Senhor, 
Deos de seus pais. 

CAPITULO XXXV. 
Pascoa celebrada em Jerusalem por Josias. 

Este Principe ataca o Rei do Egypto, e 
he morto na batalha. 

EPOIS celebrou Josias em Jerusalem a 
Pascoa do Senhor, a qual foi immolada 

no decimo quarto dia do primeiro mez: 
2 E estabeleceo os Sacerdotes nos seus 

ministerios, e os exhortou a servirem na casa 
do Senhor. 

3 E aos Levitas, por cujas instrucpoes 
todo Israel estava santificado para o Senhor, 
disse: Ponde a Area no Santuario do Tem- 
plo, que edificou Salomao, filho de David, 
Rei d’lsrael; porque vos nao tornareis a 
carregar mais com ella : agora porem servi 
ao Senhor, vosso Deos, e ao seu povo 
d’lsrael. 

4 Preparai-vos pois pelas vossas casas, e 
pelas vossas familias, segundo a distribuipao 
de cada hum de vos, assim como ordenou 
David, Rei d’lsrael, e escreveo Salomao, 
seu filho. 

5 E ministrai no Santuario, segundo a 
distribuipao das familias e das turmas Le- 
viticas, 

6 E depois de santificados immolai a 
Pascoa : e disponde tambem vossos irmaos, 
para que a possao celebrar, segundo o que o 
Senhor ordenou por meio de Moyses. 

7 Deo alem d’isso Josias a todo o povo, 
que se tinha ajuntado na solemnidade de 
Pascoa, cordeiros e cabritos dos rebanhos, e 
do resto do seu gado, ate trinta mil, e tres 
mil bois : tudo isto da fazenda do Rei. 

8 Os seus Officiaes tambem offerecerao, o 
que tinhao promettido voluntariamente, tanto 
ao povo, como aos Sacerdotes, e aos Levitas. 
Mas Helcias, e Zacharias, e Jahiel, Principes 
da casa do Senhor, derao aos Sacerdotes 
para celebrar a Pascoa duas mil e seiscentas 
rezes de gado miudo, e trezentos bois. 

9 Chonenias por£m, e Semeias, e Natha¬ 
nael, seus irmaos, como tambem Hasabias, 
e Jehiel, c Jozabad, Chefes dos Levitas, 
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der&o aos outros Levitas para celebrarem a 
Pascoa, sinco mil rezes miudas, e quinhen- 
tos bois. 

10 E preparou-se tudo para a funccao, e 
pozerao-se os Sacerdotes na sua ordem ; e 
tambem os Levitas divididos por turmas, 
segundo o mandado do Rei. 

11 Immolou-se pois a Pascoa : e os Sa¬ 
cerdotes com as suas maos derramarao o 
sangue, e os Levitas esfolarao os holo- 
caustos : 

12 E os separarao para os distribuirem 
pelas casas e familias de cada hum, e para 
os offerecerem ao Senhor, conforme o que 
esta escrito no Livro de Moyses: e o mesmo 
fizerao elles aos bois. 

13 Depois assarao a Pascoa sobre o lume, 
como esth escrito na Lei: mas as hostias 
paciticas elles as cozerao em marmitas, e 
caldeiroes, e panellas, e as distribuirao 
promptamente a todo o povo. 

14 E depois as- prepararao para si, e 
para os Sacerdotes : porque os Sacerdotes 
estiverao occupados ate a noite na oblapao 
dos holocaustos e das banhas : pelo que 
os Levitas prepararao o comer para si e 
para os Sacerdotes, filhos d’Aarao, em 
ultimo lugar. 

15 E os Cantores, filhos d’Asaph, tambem 
estavao na sua ordem, conforme o manda- 
mento de David, e d’Asaph, e de Heman, e 
d’Idithun, Profetas do Rei: os porteiros 
porem guardavao tambem cuidadosamente 
todas as portas, sem se apartarem hum so 
momento do seu ministerio; pelo que tam¬ 
bem os Levitas, seus irmaos, llies prepara¬ 
rao o comer. 

16 Por tanto todo o culto do Senhor foi 
cumprido conforme o rito n’aquelle dia, 
celebrando-se a Pascoa, e offerecendo-se os 
holocaustos sobre o Altar do Senhor, se¬ 
gundo o mandado do Rei Josias. 

17 E os filhos d’Israel, que alii se acha- 
rao n’aquelle tempo, celebrarao a Pascoa, e 
a solemnidade dos asmos por sete dias. 

18 Nao houve Pascoa semelhante a esta 
em Israel, des do tempo do Profeta Samuel: 
e d’entre todos os Reis d’Israel nao houve 
nenhum que fizesse Pascoa, como a que fez 
Josias, com os Sacerdotes, e com os Levitas, 
e com todo o povo de Juda, e com tudo o 
que se achou d’Israel, e com os habitantes 
de Jerusalem. 

19 Foi celebrada esta Pascoa no anno 
decimo oitavo do reinado de Josias. 

20 Depois que Josias reparou o Templo, 
foi Nechao, Rei do Egypto, fazer guerra em 
Charcamis, junto ao Eufrates: e Josias 
marchou ao seu encontro. 

21 Mas aquelle Principe, mandando-lhe 
messageiros, lhe disse : Porque te embaracas 
tu comigo, 6 Rei de Juda? Nao venho con¬ 
tra ti hoje, mas eu vou fazer guerra a outra 
nafao, contra a qual me mandou Deos 
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que marchasse a toda a diligeneia : cessa 
pois de te oppores aos designios de Deos, 
o qual he comigo, nao succeda que elle te 
mate. 

22 Nao quiz Josias tornar atras, mas pre¬ 
parou-se para o combaler, e nao esteve pelo 
que Nechao lhe disse da parte de Deos: e 
marchou por diante para lhe dar batalha no 
campo de Mageddo. 

23 E alii, sendo ferido pelos frecheiros, 
disse para os seus criados: Tirai-me da 
peleja; porque estou muito ferido. 

24 Elles o passarao de hum coche para 
outro coche, que o seguia de reserva, segundo 
o costume dos Reis, e o trouxerao para 
Jerusalem, e morreo; e foi sepultado no 
Mausoleo de seus pais : e todo Juda e Jeru¬ 
salem o prantearao. 

25 E muito particularmente Jeremias: 
cujas Lamentafoes sobre Josias se eantao 
ate este tempo por todos os musicos e 
musicas, costume que ficou em Israel como 
Lei : ellas se achao escritas entre as La- 
menta^oes. 

26 O resto das ac^oes de Josias, e as 
suas boas obras, conformes com o que 
ordena a Lei do Senhor; 

27 E as suas fapanhas, tanto primeiras 
como ultimas, estao escritas no Livro dos 
Reis de Juda e d’Israel. 

CAPITIJLO XXXVI. 
JoacJiaz, Successor de Josias, he levado para 

o Egypto. Joaquim, seu successor, he 
transportado a Babylonia. Succede-lhe 
outro Joaquim, que experimenta a mesma 
desgraqa. Sedecias reina em lugar de 
Joaquim. Nabuchodonosor destroe a Jeru¬ 
salem. Cyro permitte aos Judeos, que 
voltem para esta Cidade. 

EGOU logo o povo da terra em Joa¬ 
chaz, filho de Josias, e o acclamou Rei 

em Jerusalem, em lugar de seu pai. 
2 Tinha Joachaz vinte e tres annos, 

quando comepou a reinar; e reinou em 
Jerusalem tres mezes. 

3 Porque o Rei do Egypto, tendo vindo 
a Jerusalem, o depoz, e condemnou a terra 
a contribui^ao de cem talentos de prata, e 
hum talento d’ouro. 

4 E em lugar de Joachaz constituio a 
Eliakim, seu irmao, Rei sobre Juda e sobre 
Jerusalem; e mudou-lhe o nome em Joa¬ 
quim : e pegou no mesmo Joachaz, e o levou 
comsigo para o Egypto. 

5 Tinha Joaquim vinte e sinco annos, 
quando comefou a reinar; e reinou onze 
annos em Jerusalem : mas elle fez o mal 
diante do Senhor, seu Deos. 

6 Contra este marchou Nabuchodonosor, 
Rei dos Chaldeos, e carregado de cadeias o 
levou para Babylonia. 

7 Transportou tambem para esta cidade 
os vasos do Senhor, e os poz no seu templo. 
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8 E o resto das acfoes de Joaquim, edas 
suas abominapoes, que elle commetteo, e o 
que se achou n’elle, se content no Livro dos 
Reis de Juda e d’Israel: em seu lugar 
porem reinou seu filho Joachin. 

9 Tinha Joachin oito annos, quando co- 
mejou a reinar; e reinou tres mezes e dez 
dias em Jerusalem : e elle fez o mal na pre- 
senca do Senhor. 

10 E tendo decorrido o espaco de hum 
anno, mandou o Rei Nabuchodonosor tro- 
pas, que o conduzlrao a Babylonia, levando 
juntamente os mais preciosos vasos da casa 
do Senhor: e elle, em lugar de Joachin, 
constituio Rei sobre Juda e sobre Jerusalem 
a Sedecias, seu tio paterno. 

11 Tinha Sedecias vinte e hum annos, 
quando comefou a reinar; e reinou onze an¬ 
nos em Jerusalem. 

12 E elle fez o mal diante dos olhos do 
Senhor, seu Deos, e nao teve respeito a 
pessoa do Profeta Jeremias, que lhe fallava 
da parte do Senhor. 

13 Sublevou-se tambem contra o Rei 
Nabuchodonosor, a quem tinha dado jura- 
mento de fidelidade em Nome de Deos: 
elle pois endureceo a sua cerviz e o seu 
corapao, para nao voltar para o Senhor, 
Deos d’lsrael. 

14 E ate tambem todos os Principes dos 
Sacerdotes, e o povo se entregarao a todas 
as abominafoes gentilicas, e profanarao a 
casa do Senhor, que a tinha santificado para 
si em Jerusalem. 

15 E o Senhor, Deos de seus pais, lhes 
dirigia frequentemente a sua palavra por 
meio dos seus messageiros, levanlando-se de 
noite, e nao cessava de admoesta-los de 
noite, e de dia: porque queria perdoar ao 
seu povo, e a sua casa. 

16 Mas elles zombavao dos messageiros 
de Deos, e desprezavao as suas palavras, e 
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mofavao dos seus Profetas, atd que o furor 
do Senhor se levantou contra o seu povo, e 
nao houve remedio algum. 

17 Porque fez vir contra elles o Rei dos 
Chaldeos, e degolou seus filhos na casa do 
seu Santuario, nao tendo piedade nem do 
mof o, nem da donzella, nem do velho, nem 
do decrepito; mas Deos lhos entregou todos 
nas suas maos. 

18 Trasladou tambem para Babylonia to¬ 
dos os vasos da casa do Senhor, assim gran- 
des, como pequenos, e os thesouros do Tem- 
plo, e os do Rei, e dos Principes. 

19 Os inimigos queimarao a casa de 
Deos, e arruinarao os muros de Jerusalem, 
e pozerao fogo a todas as torres, e destruirao 
tudo o que havia de precioso. 

20 Se algum tinha escapado da espada, 
esse levado a Babylonia, foi ser escravo do 
Rei, e de seus filhos, ate que teve o imperio 
o Rei dos Persas : 

21 E cumprio-se a palavra do Senhor, 
pronuneiada por boca de Jeremias, e a terra 
celebrou os seus Sabbados : porque durante 
todo o tempo da sua desolapao ella esteve 
n’um Sabbado continuado, ate que se com- 
pletarao setenla annos. 

22 Mas no primeiro anno de Cyro, Rei 
dos Persas, para se cumprirem as palavras, 
que o Senhor tinha dito por boca de Jere¬ 
mias, tocou o Senhor o corajao de Cyro, 
Rei dos Persas: o qual mandou publicar 
por todo o seu Reino, e ainda expedir 
Patentes, dizendo : 

23 Eis-aqui o que diz Cyro, Rei dos 
Persas: O Senhor, Deos do Ceo, poz nas 
minhas maos todos os Reinos da terra, e 
elle me mandou tambem que lhe fizesse 
huma casa em Jerusalem, que he na Judea: 
qual d’entre vos se acha ser de todo o seu 
povo? O Senhor, seu Deos, seja com elle, 
e va-se. 
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CAPITULO I. 
Cyro permitte a os Jucleos tornar para Jeru¬ 

salem, e reedijlcar o seu Templo. Elle 
lhes restitue os vasos sagrados. 

"lVT O primeiro anno de Cyro, Rei dos 
Persas, para se cumprir a palavra do 

Senhor, pronuneiada por boca de Jeremias, 
suscitou o Senhor o espirito de Cyro, Rei 
dos Persas : e este fez publicar em todo o 
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seu Reino, atd por escrito, esta ordem, di¬ 
zendo ; 

2 Eis-aqui o que diz Cyro, Rei dos 
Persas : O Senhor, Deos do Ceo, me deo 
todos os Reinos da terra, e elle mesmo me 
mandou que lhe edificasse hum Templo em 
Jerusalem, que he na Judea. 

3 Qual he d’entre vos de todo o seu 
povo? O seu Deos seja com elle. Va 
para Jerusalem, que he na Judea, eedifique 
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a casa do Senhor, Deos d’Israel; esse mes- 
mo he o Deos, que esta Jerusalem. 

4 E todos os varoes, que tiverem ficado 
em os lugares onde habitao, o ajudem do 
lugar onde estao, com prata, e com ouro, 
e com fazenda, e gados, a fora o que elles 
offerecerem voluntariamente ao Templo de 
Deos, que he em Jerusalem. 

5 E os Principes das familias paternas 
de Juda, e de Benjamin, e os Sacerdotes, 
e os Levitas, e todos aquelles, cujo corayao 
tinha Deos tocado, se prepararao para ir 
reedificar o Templo do Senhor, que havia 
em Jerusalem. 

6 E todos os que moravao nos arredores, 
os ajudarao com as suas baixellas de prata, 
e d’ouro, com os seus bens, e gados, e com 
os seus moveis, a fora o que elles tinhao 
offerecido voluntariamente. 

7 E o Rei Cyro entregou tambem os va- 
sos do Templo do Senhor, que Nabuchodo- 
nosor tinha levado de Jerusalem, e havia 
posto no Templo do seu deos. 

8 Cyro, Rei dos Persas, os fez entregar 
por Mithridates, filho de Gazabar, e os deo 
por conta a Sassabasar, Principe de Juda. 

9 E eis-aqui o numero d’elles: Trinta 
copos d’ouro, mil copos de prata, vinte e 
nove facas, trinta tayas de ouro, 

10 Quatrocentas e dez ta^as de prata de 
segundo tamanho : e outros mil vasos. 

11 Todos os vasos d’ouro e de prata 
erao sinco mil e quatrocentos.: todos le- 
vou Sassabasar, com os que tornarao do 
cativeiro de Babylonia para Jerusalem. 

CAPITULO II. 
List a dos jilhos d' Israel, que voltdrao de 

Babylonia para a Judea com Zorobubel. 

TASTES sao pois os filhos da provincia, 
que, tendo sido levados cativos para 

Babylonia por Nabuchodonosor, Rei de 
Babylonia, voltarao para Jerusalem e para 
a Judea, cada hum para a sua cidade. 

2 Os que vierao com Zorobabel, forao: 
Josue, Nehemias, Saraia, Rahelaia, Mardo- 
chai, Belsan, Mesphar, Beguai, Rehum 
Baana. Eis-aqui o numero dos varoes do 
povo d’lsrael: 

3 Filhos de Pharos, dous mil cento e se- 
tenta e dous. 

4 Filhos de Sephatia, trezentos e setenta 
e dous. 

5 Filhos d’Area, setecentos e setenta e 
sinco. 

6 Filhos de Phahath Moab, dos filhos de 
Josue: de Joab, dous mil e oitocentos e doze. 

7 Filhos d’Elam, mil e duzentos e sin- 
coenta e quatro. 

8 Filhos de Zethua, novecentos e qua- 
renta e sinco. 

9 Filhos de Zachai, setecentos e sessenta. 
10 Filhos de Bani, seiscentos e quarenta 

e dous. 

11 Filhos de Bebai, seiscentos, e vinte e 
tres. 

12 Filhos d’Azgad, mil e duzentos e 
vinte e dous. 

13 Filhos d’Adonicam, seiscentos e ses¬ 
senta e seis. 

14 Filhos de Beguai, dous mil e sinco- 
enta e seis. 

15 Filhos d’Adin, quatrocentos e sinco- 
enta e quatro. 

16 Filhos d’Ather, que vinhao de Eze- 
chias, noventa e oito. 

17 Filhos de Besai trezentos e vinte e 
tres. 

18 Filhos de Jora, cento e doze. 
19 Filhos de Hasum, duzentos e vinte e 

tres. 
20 Filhos de Gebbar, noventa e sinco. 
21 Filhos de Bethlehem, cento e vinte e 

tres. 
22 Homens Netupha, sincoenta e seis. 
23 Homens d’Anathoth, cento e vinte e 

oito. 
24 Filhos d’Azmaveth, quarenta e dous. 
25 Filhos de Cariathiarim, de Cephira, 

e de Beroth, setecentos e quarenta e tres. 
26 Filhos de Rama e de Gabaa, seis¬ 

centos e vinte e hum. 
27 Homens de Machmas, cento e vinte 

e dous. 
28 Homens de Bethel e de Hai, duzen¬ 

tos e vinte e tres. 
29 Filhos de Nebo, sincoenta e dous. 
30 Filhos de Megbis, cento e sincoenta 

e seis. 
31 Filhos d’outro Elam, mil e duzentos 

e sincoenta e quatro. 
32 Filhos de Harim, trezentos e vinte. 
33 Filhos de Lod, de Hadid, e d’Ono, 

setecentos e vinte e sinco. 
34 Filhos de Jericho, trezentos e quaren¬ 

ta e sinco. 
35 Filhos de Senaa, tres mil e seiscentos 

e trinta. 
36 Sacerdotes : Os filhos de Jadaia, na 

casa de Josue, novecentos e setenta e tres. 
37 Filhos d’Emmer,mil e sincoenta e dous. 
38 Filhos de Pheshur, mil e duzentos e 

quarenta e sete. 
39 Filhos de Harim, mil e dezesete. 
40 Levitas: Os filhos de Josue, e de 

Cedmihel, dos filhos d’Odovia, setenta e 
quatro. 

41 Cantores : Os filhos d’Asaph, cento e 
vinte e oito. 

42 Filhos dos porteiros: Os filhos de 
Sellum, os filhos d’Ater, os filhos de Tel- 
mon, os filhos d’Accub, os filhos de Hatita, 
os filhos de Sobai, por todos cento e trinta 
e nove. 

43 Nathineos: Os filhos de Siha, os 
filhos de Hasupha, os filhos de Tabbaoth, 

44 Os filhos de Ceros, os filhos de Siaa, 
os filhos de Phadon, 
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45 Os filhos de Lebana, os filhos de Ha- 
gaba, os filhos d’Accub, 

46 Os filhos de Hagab, os filhos de Sem- 
lai, os filhos de Hanan, 

47 Os filhos de Gaddel, os filhos de Ga- 
her, os filhos de Raaia, 

48 Os filhos de Rasin, os filhos de Ne- 
coda, os filhos de Gazam, 

49 Os filhos d’Aza, os filhos de Phasea, 
os filhos de Besee, 

50 Os filhos d’Asena, os filhos de Mu- 
nim, os filhos de Nephusim, 

51 Os filhos de Bacbuc, os filhos de Ha- 
cupha, os filhos de Harhur, 

52 Os filhos de Besluth, os filhos de 
Mahida, os filhos de Harsa, 

53 Os filhos de Bercos, os filhos de Si- 
sara, os filhos de Thema, 

54 Os filhos de Nasia, os filhos de Ha- 
tipha, 

55 Os filhos dos servos de Salomao, os 
filhos de Sotai, os filhos de Sophereth, os 
filhos de Faruda, 

56 Os filhos de Jala, os filhos de Der- 
con, os filhos de Geddel, 

57 Os filhos de Saphatia, os filhos de 
Until, os filhos de Phochereth, que erao 
d’Asebaim, os filhos d’Ami. 

58 Todos os Nathineos, e os filhos dos 
servos de Salomao, erao trezentos e noventa 
e dous. 

59 E estes forao os que vierao de Thel- 
mala, de Thelharsa, de Cherub, e d’Adon, 
e d’Emer : e nao poderao mostrar qual era 
a casa de seus pais, e a sua linhagem, se 
acaso erao d’Israel. 

60 Os filhos de Dalaia, os filhos de Tobias 
os filhos de Necoda, erao seiscentos e sin- 
coenta e dous. 

61 E dos filhos dos Sacerdotes : Os 
filhos de Hobia, os filhos d’Accos, os filhos 
de Berzellai, que tomou por mulher huma 
das filhas de Berzellai de Galaad, e foi cha- 
mado do seu nome : 

62 Estes buscarao o livro da sua genea- 
logia, e nao o acharao, e forao excluidos do 
Sacerdocio. 

63 E Athersatha lhes intimou, que nao 
comessem do Santo dos Santos, ate que se 
levantasse hum Pontifice douto e perfeito. 

64 Toda esta multidao era como hum so 
homern, e comprehendia quarenta e duas 
mil trezentas e sessenta pessoas : 

65 Sem fallar nos seus servos, e nas suas 
servas, que erao sete mil trezentos e trinta e 
sete : e entre elles havia duzentos cantores, 
e cantoras. 

66 Os seus cavallos erao setecentos e 
trinta e seis; os seus machos, duzentos e 
quarenta e sinco; 

67 Os seus camelos, quatrocentos e trinta 
e sinco; os seus jumentos, seis mil e sete¬ 
centos e vinte. 

68 E alguns dos Chefes das familias, 
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tendo entrado no Templo do Senhor, que 
esta em Jerusalem, fizerao offerendas espon- 
taneas a casa de Deos para se reedilicar no 
seu lugar. 

69 Derao conforme as suas formas para a 
despesa da obra sessenta e hum mil soldos 
d’ouro, sinco mil minas de prata, e cem ves- 
timentas Sacerdotaes. 

70 Os Sacerdotes pois, e os Levitas, e os 
do povo, e os cantores, e os porteiros, e os 
Nathineos se estabelecerao nos seus terri¬ 
tories, e todo o povo d’lsrael ficou nas suas 
cidades. 

CAPITULO III. 
Levanta-se o Altar dos Holocaustos. Cele- 

bra-se a Festa dos Tabernaculos. Lan- 
$ao-se os fundamentos do Templo. 

INHA pois chegado o setimo mez, e os 
filhos d’lsrael estavao nas suas cidades : 

ajuntou-se porem o povo todo como hum so 
homem em Jerusalem. 

2 E levantou-se Josue, filho de Josedec, 
e seus irmaos Sacerdotes, e Zorobabel, filho 
de Salathiel, e seus irmaos; e edificarao o 
Altar do Deos de Israel, para offerecerem 
n’elle holocaustos, conforme o que esta es- 
crito na Lei de Moyses, homem de Deos: 

3 E collacarao o Altar de Deos sobre as 
suas bases, ainda que os povos dos paizes 
confinantes procuravao tolhel-los; e offere¬ 
cerao ao Senhor sobre o Altar o holocausto 
da rnanha e da tarde : 

4 E celebrarao a Festa dos Tabernaculos, 
assim como esta prescripto, e offerecerao o 
holocausto cada dia, segundo a sua ordem, 
conforme o que estava mandado observar 
dia por dia. 

5 E depois d’isto offerecerao o holocausto 
perpetuo, tanto nas Calendas, como em to- 
das as solemnidades, que estavao consa- 
gradas ao Senhor, e em todas aquellas, em 
que offereciao voluntariamente donativos ao 
Senhor. 

6 Des do primeiro dia do setimo mez, 
comeparao a offerecer o holocausto ao Se¬ 
nhor; mas ainda se nao tinhao lan^ado os 
fundamentos do Templo de Deos. 

7 Derao pois dinheiro aos canteiros e 
pedreiros; e pao, e vinho, e azeite aos Sido- 
nios, e aos Tyrios, para que trouxessem ma- 
deiras de cedro do Libano ao mar de Joppe, 
conforme o que lhes havia ordenado Cyro, 
Rei dos Persas. 

8 E no segundo anno da chegada d’elles 
ao Templo de Deos, em Jerusalem, no se¬ 
gundo mez, comefarao Zorobabel, filho de 
Salathiel, e Josue, filho de Josedec, e os ou- 
tros seus irmaos Sacerdotes, e Levitas, e 
todos os que tinhao vindo do cativeiro para 
Jerusalem, e constituirao Levitas de idade 
de vinte annos, e d’ahi para cima, para 
apressarem a obra do Senhor. 

9 E apresentou-se Josue, e seus filhos, e 
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seus irmaos, Cedmihel, e seus filhos, e os 
filhos de Juda, como hum so homem, para 
darem pressa aos que trabalhavao no Tem- 
plo de Deos: assim tambem os filhos de 
Ilenadad, e seus filhos, e seus irmaos, que 
erao Levitas. 

10 Lancados pois os alicerses do Templo 
do Senhor pelos pedreiros, apresentarao-se 
os Sacerdotes revestidos dos seus ornamentos 
com as trombetas; e os Levitas, filhos d’A- 
saph, com timbales, para louvarem a Deos 
com os Salmos de David, Rei d’Israel. 

11 E cantavao Hymnos, e publicavao a 
gloria do Senhor: Porque elle he bom, e a 
sua misericordia foi sempre sobre Israel. 
Todo o povo tambem levantava grandes cla- 
mores louvando o Senhor, por se terem lan- 
pado os fundamentos do Templo do Senhor. 

12 E muitos dos Sacerdotes e dos Levitas, 
e os chefes das familias, e os anciaos, que 
tinhao visto o primeiro Templo, quando a 
sua vista se tinhao lanpado os fundamentos 
d’este Templo, choravao, dando grandes 
vozes: e muitos levantavao a voz, gritando 
de contentamento. 

13 Ninguem podia discernir os gritos dos 
que se regozijavao, nem a voz do choro do 
povo : porque o povo gritava confusamente 
com grande clamor, e o sonido retinia ao 
longe. 

CAPITULO IV. 
Os Samaritanos accusuo os Judeos diante 

d,' Artaxerxes. Este Principe prohibe que 
se ndo reedijique Jerusalem. 

/"AS inimigos porem de Juda, e de Benja- 
min souberao, que os filhos do cativeiro 

edificavao o Templo ao Senhor, Deos d’ls- 
rael. 

2 E vindo ter com Zorobabel, e coni os 
chefes das familias, lhes disserao : Deixai-nos 
edificar comvosco, porque nos buscamos o 
vosso Deos, assim como vos : e nos lhe te- 
mos sempre immolado victimas, des do 
tempo d’Asor Haddan, Rei da Assyria, que 
nos mandou para aqui. 

3 E Zorobabel, e Josue, e os outros 
chefes das familias d’lsrael lhes respond£- 
rao : Nao nos convem edificar comvosco a 
casa ao nosso Deos; mas nos mesmos sos a 
edificaremos ao Senhor, nosso Deos, como 
Cyro, Rei dos Persas, no-lo ha ordenado. 

4 Succedeo pois, que todo o povo da terra 
impedisse o trabalho do povo de Juda, e os 
inquietasse na obra. 

5 Ganharao tambem por dinheiro contra 
elles os conselheiros, para arruinarem o seu 
projecto, durante todo o tempo de Cyro, Rei 
dos Persas, e ate ao Reinado de Dario, Rei 
dos Persas. 

6 Mas no Reinado d’Assuero, quando 
elle comepou a reinar, offerecerao por escrito 
huma accusapao contra os habitantes de 
Juda e de Jerusalem. 

7 E no Reinado d'Artaxerxes escreveo 
Beselam Mithridates, e Thabeel, e os outros, 
que erao do conselho d’estes, a Artaxerxes, 
Rei dos Persas: e a carta d’accusapao era 
escrita em Syriaco, e se lia na lingua dos 
Syros. 

8 Reum Beelteem, e Samsai, Secretario, 
escreverao de Jerusalem huma carta ao Rei 
Artaxerxes, do teor seguinte : 

9 Reum Beelteem, e Samsai, Secretario, 
e os outros seus conselheiros, os Dineos, e 
os Apharsathacheos, os Therphaleos, e os 
Apharseos, os Erchueos, os Babylonios, os 
Susariecheos, os Dievos, e os Elamitas; 

10 E os outros d’entre as Napoes, que o 
grande e o glorioso Asenaphar transportou: 
e que elle fez morar em paz nas cidades de 
Samaria, e nas outras provincias da banda 
d’alem do Rio: 

11 (Esta he a copia da carta, que lhe man- 
darao.) O’ Rei Artaxerxes, os teus servos, 
os varoes que habitao da banda d’alerry do 
Rio, te enviao saudar. 

12 Saiba o Rei, que os Judeos, que 
transitarao do pe de ti para nos, vierao a 
Jerusalem, Cidade rebelde e pessima, a qual 
reedificao construindo os seus muros, e re- 
parando as paredes. 

13 Agora pois seja notorio ao Rei, que se 
esta Cidade for reedificada, e os seus muros 
restaurados, nao pagarao mais os tnbutos, 
nem os rendimentos annuaes, e esta perda 
chegara ate os Reis. 

14 E nos lembrando-nos do sal, que co¬ 
memos em palacio, e julgando como cousa 
injusta o ver os prejuizos do Rei; por isso 
mandamos dar aviso ao Rei, 

15 Para que examines os Livros das 
Historias de teus predecessores, e acharasf 
escrito nos seus commentarios, e saberas 
que esta Cidade, he huma Cidade rebelde, 
e inimiga dos Reis e das Provincias, e que 
de tempos antigos se tem n’ella excitado 
guerras : pelo que tambem a mesma Cidade 
foi ja destruida. 

16 Nos pois declaramos ao Rei, que se 
esta Cidade for reedificada, e os seus muros 
restabelecidos, nao possuiras as terras da 
banda d’alem do Rio. 

17 0 Rei respondeo a Reum Beelteem, 
e a Samsai, Secretario, e aos outros habi¬ 
tantes de Samaria, que erao do Conselho 
d’elles, e aos mais, que moravao da banda 
d’alem do Rio, desejando-lhes saude e paz. 

18 A accusapao, que vos nos enviastes, foi 
manifestamente lida na minha presenpa. 

19 E foi ordenado por mim: que se exa- 
minassem as memorias, e acharao que de 
tempos antigos se tem esta Cidade revoltado 
contra os Reis, e que n’ella se tem excitado 
sedipoes, e guerras: 

20 Porque em Jerusalem houve Reis 
muito valentes, que tambem forao senhores 
de todas as terras, que estao da outra banda 
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do Rio; e que recebiao tambem d’ellas tri- 
butos e impostos, e rendimentos. 

21 Agora pois ouvi o que eu ordeno : 
Embara^’ai esses homens, que nao reedifi- 
quem essa Cidade, ate que eu nao mande o 
contrario. 

22 Vede nao sejais negligentes em exe- 
cutar esta ordem, e nao succeda crescer o 
mal poueo a pouco contra o interesse dos 
Reis. 

23 A copia pois d’este Edicto do Rei 
Artaxerxes foi lida diante de Reum Beel- 
teem, e de Samsai, Secretario, e dos seus 
conselheiros : e a grao pressa a forao levar 
a Jerusalem aos Judeos, e de mao armada 
Ihes impedirao a obra. 

24 Entao foi interrompida a obra da casa 
do Senhor em Jerusalem; e nao se traba- 
lhou n’ella, ate ao segundo anno do Reinado 
de Dario, Rei dos Persas. 

CAPITULO V. 
Aggeo, e Zacharias exhortao os Judeos a 

continuarem a construcgdo do Templo. Os 
Ofjiciaes de Dario o inforrndo d'isto. 

PROFETARAO o Profeta Aggeo, e 
Zacharias, filho d’Addo, profetizando em 

nome do Deos d’Israel aos Judeos, que es- 
tavao em Judea, e em Jerusalem. 

2 Entao se derao pressa Zorobabel, filho 
de Salathiel, e Josue, filho de Josedec, e 
come^arao a edificar o Templo de Deos em 
Jerusalem, e com elles os Profetas de Deos, 
que os ajudavao. 

3 E no mesmo tempo veio ter com elles 
Thathanai, que era chefe dos da banda 
d’alem do Rio, e Stharbuzanai, e os seus 
conselheiros; e lhes disserao assim: Quem 
vos aconselhou que edificasseis este Templo, 
e que restabelecesseis os seus muros? 

4 Ao que nos lhes respondemos, nome- 
ando os homens, que erao authores d’aquella 
edifica^ao. 

5 Mas Deos olhou favoravelmente para 
os anciaos dos Judeos, e nao puderao tohel- 
los. Entretanto determinou-se que se parti- 
cipasse o negocio a Dario, e que entao os 
Judeos respondessem aquella accusayao. 

6 Eis-aqui a copia da carta, que ao Rei 
Dario mandarao Thathanai, Governador da 
provincia d’Alem do Rio, Stharbuzanai, e 
seus conselheiros, os Arphasacheos, que ha- 
bilavao da banda d’Alem do Rio. 

7 A carta, que elles lhe mandarao, era 
escrita n’estes termos : Ao Rei Dario toda a 
paz. 

8 Saiba o Rei, que nos fomos a provincia 
de Judea, casa do grande Deos, que se 
esta edificando de pedras toscas, e onde se 
estao pondo os sobrados sobre as paredes 
e esta obra se edifica com grande cuidado, 
e se adianta nas suas maos. 

9 Nos pois nos informamos d’aquelles 
anciaos, e lhes dissemos assim : Quem vos 
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deo poder para edificardes esta casa, e para 
restaurardes estes muros ? 

10 E perguntamos-lhes tambem pelos 
j seus nomes, para tos declararmos: e escre- 
vemos os nomes d’aquelles varoes, que sao 
entre elles os principaes. 

11 Elles nos responderao assim, dizendo : 
Nos somos servos do Deos do Ceo, e da 
terra, e reedificamos hum Templo, que ha 
muitos annos unha sido fundado, e que hum 
grande Rei d’lsrael tinha edificado, e cons- 
truido. 

12 Mas depois que nossos pais provoca- 
rao a ira o Deos do Ceo, elle os entregou 
nas maos de Nabuchodonosor, Rei de Ba¬ 
bylonia, na Chaldea, o qual destruio tam¬ 
bem esta casa, e transportou o seu povo para 
Babylonia. 

13 No primeiro anno porem de Cyro, 
Rei de Babylonia, o Rei Cyro sahio com 
hum Edicto, para que esta casa de Deos se 
reedificasse. 

14 Porque tambem os vasos d’ouro e 
de prata do Templo de Deos, que Nabu¬ 
chodonosor tinha levado do Templo, que 
estava em Jerusalem, e transportara para o 
templo de Babylonia, tirou o Rei Cyro do 
templo de Babylonia, e forao dados a Sas- 
sabasar, a quem o Rei tambem nomeou 
Principe, 

15 E lhe disse : Toma estes vasos, e vai, 
e poe-nos no Templo, que havia em Jeru¬ 
salem ; e reedifique-se a casa de Deos no 
mesmo lugar onde estava. 

16 Entao pois veio aquelle Sassabasar a 
Jerusalem, e poz os fundamentos do Tem¬ 
plo de Deos em Jerusalem; e d’entao para 
ca se esta. edificando, e ainda nao esta aca- 
bado. 

17 Agora pois, se parece bem ao Rei, 
mande que se examine na Real Bibliotheca, 
que esta em Babylonia, se he verdade que 
o Rei Cyro ordenou, que se reedificasse a 
casa de Deos em Jerusalem : e sobre isto 
nos fapa saber sua Real vontade. 

_ CAPITULO VI. 
Dario confirma a ordem de Cyro a favor dos 

Judeos. Acaba-se o Templo. He dedi- 
cado. Celebra-se a Pascoa. 

NT AO o Rei Dario mandou : e exami- 
narao na Bibliotheca dos Livros, que 

estavao depositados em Babylonia, 
2 E achou-se em Ecbatana, que he hum 

castello da provincia de Media, hum Livro, 
onde estava a seguinte memoria : 

3 No primeiro anno do Rei Cyro: o 
Rei Cyro ordenou que a casa de Deos, que 
ha em Jerusalem, fosse reedificada no lugar 
onde se offerefao sacrificios, e que se The 
pozessem huns fundamentos, que sustentem 
a altura de sessenta covados, e a largura de 
sessenta covados; 

4 Tres fiadas de pedras por polir, e do 

ESDRAS, Liv. I. Cap. V. VI. 
i 



ESDRAS, Liv 

ftiesmo modo fileiras de madeira nova: e 
que a despesa se fizesse da casa do Rei. 

5 E que se restituissem tambem os vasos 
d’ouro e prata do Templo de Deos, que 
Nabuchodonosor tirara do Templo de Je¬ 
rusalem, e levara para Babylonia, e que se 
reconduzissem para o Templo de Jerusalem 
para o seu lugar, os quaes tambem se puze- 
rao no Templo de Deos. 

6 Agora pois vos, Thathanai, Governa- 
dor das terras, que estao d’alem do Rio, e 
Stharbuzanai, e vossos conselheiros os Ar- 
phasacheos, que viveis de alem do Rio, re- 
tirai-vos longe dos Judeos; 

7 E deixai que se fa^a aquelle Templo 
de Deos pelo chefe dos J udeos, e pelos seus 
anciaos, para que edifiquem aquella casa de 
Deos no seu lugar. 

8 E tenho tambem ordenado, como he 
que se deve proceder com aquelles anciaos 
dos Judeos, para que se reedifique a casa 
de Deos, e vem a ser, que do bolsinho do 
Rei, isto he, dos tributos, que se pagao das 
terras d’alem do Rio, se de com pontuali- 
dade aquelles homens o que for necessario 
para as despesas, para que nao se embarace 
a obra. 

9 E que, sendo necessario, se lhes deem 
todos os dias novilhos, e borregos, e cabri- 
tos para se offerecerem em holocausto ao 
Deos do Ceo, o trigo, o sal, o vinho, e o 
azeite, conforme o rito dos Sacerdotes, que 
assistem em Jerusalem, para que nao haja 
em cousa alguma motivo de queixa. 

10 E offerepao sacrificios ao Deos do Ceo, 
e roguem pela vida do Rei, e de seus filhos. 

11 Por tanto foi por mini decretado : 
Que todo o homem, que contravier a este 
Edicto, se arranque hum pao de sua casa, e 
se levante em alto, e o preguem n’elle ; e a 
sua casa seja confiscada. 

12 E o Deos, que estabeleceo o seu 
nome n’aquelle lugar, dissipe todos os Rei- 
nos, e o povo, que estender a sua mao para 
o contradizer, e para destruir aquella casa 
de Deos, que esta em Jerusalem. Eu 
Dario ordenei este Edicto; e quero que 
elle se cumpra pontualmente. 

13 Thathanai pois, Governador do Ter- 
ritorio d’alem do Rio, e Stharbuzanai, e os 
seus conselheiros, conforme o que havia or¬ 
denado o Rei Dario, assim o executarao. 

14 E os anciaos dos Judeos edificavao, 
e erao bem succedidos, conforme a Profecia 
do Profeta Aggeo, e de Zacharias, fillio 
d’Addo : e edificarao e construirao o edificio 
pelo mandado do Deos d’lsrael, e pela or- 
dem de Cyro, e de Dario, e d’Artaxerxes, 
Reis dos Persas: 

15 E completarao esta casa de Deos, no 
dia tres do mez d’Adar, que he no sexto 
anno do R,einado do Rei Dario. 

16 E os filhos d’lsrael, os Sacerdotes e 
os Levitas, e os mais filhos, que tinhao vol- 
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tado do cativeiro, fizerao a dedicayaO da 
casa de Deos com regozijo. 

17 E offerecerao para a dedicafao da 
casa de Deos, cem novilhos, duzentos car- 
neiros, quatrocentos borregos, doze bodes 
pelo peccado de todo o Israel, conforme o 
numero das Tribus d’lsrael. 

18 E estabelecerao os Sacerdotes nas 
suas ordens, e os Levitas nos seus turnos, 
sobre as obras de Deos em Jerusalem, se- 
gundo esta escrito no Livro de Moyses. 

19 E os filhos d’lsrael, que erao tornados 
do cativeiro, celebrarao a Pascoa no dia 
quatorze do primeiro mez. 

20 Porque os Sacerdotes e os Levitas se 
tinhao purificado, como se fossem hum so 
homem : todos puros immolarao a Pascoa 
para todos os Israelitas tornados do cativei¬ 
ro, e para os Sacerdotes, seus irmaos, e para 
si mesmos. 

21 E os filhos d’lsrael, que tinhao vol- 
tado do cativeiro, comerao a Pascoa, e to¬ 
dos aquelles que se tinhao separado da cor- 
rupyao dos povos do paiz, unidos a elles, 
para buscarem o Senhor, Deos d’lsrael. 

22 E fizerao a solemnidade dos Asmos 
por sete dias comjnbilo; porque o Senhor 
os tinha enchido de contentamento, e tinha 
mudado o eorafao do Rei da Assyria a favor 
d’elles, para este os ajudar na obra da casa 
do Senhor, Deos d’lsrael. 

CAPITULO VII. 
Esdras he enviado a Judea por Artaxerxes. 
Edicto d’este Principe a favor dos Judeos. 

DEPOIS d’estas cousas, no Reinado 
d’Artaxerxes, Rei dos Persas, Esdras, fi- 

Iho de Saraias, filho d’Azarias, filho de Helcias, 
2 Filho de Sellum, filho de Sadoc, filho 

d’Achitob, 
3 Filho d’Amarias, filho d’Azarias, filho 

de Maraioth, 
4 Filho de Zarahias, filho d’Ozi, filho de 

Bocci, 
5 Filho d’Abisue, filho de Phineas, filho 

d’Eleazar, filho d’Aarao, que foi o primeiro 
Pontifice : 

6 O mesmo Esdras veio de Babylonia; 
e era Doutor muito habil na Lei de Moyses, 
que o Senhor Deos tinha dado a Israel: e 
o Rei, conforme a mao do Senhor, seu 
Deos, que era com elle, lhe concedeo tudo 
o que pedio. 

7 E muitos dos filhos d’Israel, e dos 
filhos dos Sacerdotes, e dos filhos dos Le¬ 
vitas, e dos Canto res, e dos porteiros, e dos 
Nathineos, vierao para Jerusalem no setimo 
anno do Rei Artaxerxes. 

8 E chegarao a Jerusalem no quinto mez 
do setimo anno d’este Rei. 

9 Porque elle partio de Babylonia no pri¬ 
meiro dia do primeiro mez; e chegou a Jeru¬ 
salem no primeiro dia do quinto mez, porque 
a mao favoravel do seu Deos era com elle. 
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10 Porque Esdras tinha preparado o seu j 
eorapao, para buscar a Lei do Senhor, e1 
para cumprir e ensinar em Israel os seus 
preceitos e as suas ordenanpas. 

11 Esta he pois a copia da carta de 
Edicto, que o Rei Artaxerxes deo a Esdras 
Sacerdote, Doutor instruido nas palavras e 
nos preceitos do Senhor, e nas ceremonias, 
que elle prescreveo a Israel : 

12 Artaxerxes, Rei dos Reis, a Esdras 
Sacerdote, Doutor eruditissimo na Lei do 
Deos do Ceo, saude. 

13 Tenho decretado, que no meu Reino 
todo aquelle do povo d’Israel, e dos seus 
Sacerdotes, e dos Levitas, que queira ir 
para Jerusalem, va cbmtigo. 

14 Porque tu es enviado pelo Rei, e 
pelos seus sete conselheiros, pam visitares a 
Judea, e a Jerusalem seguudo a Lei do teu 
Deos, que esta na tua mao; 

15 E para levares a prata e o ouro, que 
o Rei e os seus conselheiros offerecerao 

■espontaneamente ao Deos d’lsrael, cujo 
Tabernaculo esta em Jerusalem ; 

16 E toda a prata e ouro, que achares em 
toda provincia da Babylonia, e que o povo 
quizer offerecer, e tudo o que os Sacerdotes 
espontaneamente offerecerem a casa do seu 
Deos, que esta em Jerusalem ; 

17 Recebe-o com liberdade, e compra dili- 
gentemente com este dinheiro novilhos, car- 
neiros, borregos, e hostias e as suas libapoes, 
e offerece-as sobre o Altar do Templo do 
vosso Deos, que esta em Jerusalem. 

18 Mas se tu, e teus irmaos achardes por 
bem dispor de qualquer outra sorte do resto 
da prata e do ouro, obrai conforme a von- 
tade do vosso Deos. 

19 Os vasos tambem, que te forao dados 
para o ministerio do Templo do teu Deos, en- 
trega-os na presenpa de Deos em Jerusalem. 

20 E ainda para as demais cousas, que 
forem necessarias para a casa do teu Deos, 
tudo quanto for preciso para se despender, 
dar-se-ha do thesouro, e da camara do Rei, 

21 E por mim. Eu o Rei Artaxerxes, or- 
denei e mandei a todos osThesoureiros do era- 
rio publico, que estao alem do Rio, que tudo 
o que vos pedir Esdras Sacerdote, Doutor da 
Lei do Deos do Ceo, lho deis sem demora, 

22 Ate a quantia de cem talentos de 
prata, e ate cem coros de trigo, e ate cem 
batos de vinho, e ate cem batos d’azeite ; e 
o sal sem medida. 

23 Tudo o que pertence ao rito do Deos 
do Ceo, se de pontualmente na casa do 
Deos do Ceo : nao succeda irar-se elle contra 
o Reino Jo Rei, e de seus filhos. 

24 Nos vos declaramos tambem, que to- 
cante a todos os Sacerdotes, e Levitas, e 
Cantores, e porteiros, Nathineos, e Ministros 
da casa d’este Deos, vos nao tereis poder 
d’impordes nem talha, nem tributo, nem 
outros encargos sobre elles. 
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25 E tu, Esdras, segundo a sabedoria, 
que recebeste do teu Deos, estabelece 
Juizes, e Presidentes, que julguem todo o 
povo, que esta alem do Rio, isto he, todos 
aquelles, que conhecem a Lei do teu Deos, 
e ensina tambem com liberdade aos que a 
ignorao. 

26 E todo o que nao observar exacta- 
mente a Lei do teu Deos, e a ordenapao do 
Rei, sera condemnado, on a morte, ou a 
desterro, ou a alguma multa sobre os seus 
bens, ou certamente a prisao. 

27 Bemdito seja o Senhor, Deos de nos- 
sos pais, que poz no corapao do Rei este 
pensamento de glorificar a casa do Senhor, 
que esta em Jerusalem ; 

28 E que mostrou em mim a sua miseri- 
eordia diante do Rei, e dos seus conselheiros, 
e diante de todos os principes poderosos da 
corte do Rei : por tanto confortado eu da 
mao do Senhor, meu Deos, que estava sobre 
mim, ajuntei os primeiros d’lsrael para virem 
comigo. 

CAPITULO VIII. 
Catalogo dos que voltarao de Babylonia com 

Esdras. Esdras manda ajuntar os Levitas. 
Chega a Jerusalem. 

TASTES sao pois os chefes das familias, e 
a genealogia d’aquelles, que vierao 

comigo de Babylonia no Reinado do Rei 
Artaxerxes: 

2 Dos filhos de Phineas, Cersom. Dos 
filhos d’lthamar, Daniel. Dos filhos de 
David, Hattus. 

3 Dos filhos de Sechenias, filhos de Pha¬ 
ros, Zacharias: e contarao-se com elle cento 
e sincoenta homens. 

4 Dos filhos de Phahath-Moab, Elioe- 
nai, filho de Zarehe, e com elle duzentos 
homens. 

5 Dos filhos de Sechenias, o filho d’Eze- 
chiel, e com elle trezentos homens. 

6 Dos filhos d’Adan, Abed, filho de Jo¬ 
nathan, e com elle sincoenta homens. 

7 Dos filhos d’Alam, Isaias, filho de 
Athalia, e com elle setenta homens. 

8 Dos filhos de Saphatias, Zebedia, filho 
de Michael, e com elle oitenta homens. 

9 Dos filhos de Joab, Obedia, filho de 
Jahiel, e com elle duzentos e dezoito ho¬ 
mens. 

10 Dos filhos de Selomith, o filho de 
Josphias, e com elle cento e sessenta homens. 

11 Dos filhos de Bebai, Zacharias, filho 
de Bebai, e com elle vinte e oito homens. 

12 Dos filhos d’Azgad, Johanan, filho 
d'Eccetan, e com elle cento e dez homens. 

13 Dos filhos d’Adonicam, que erao os 
ultimos: e estes sao os seus nomes: Eliphe- 
leth, e Jehiel, e Samaias, e com elles ses¬ 
senta homens. 

14 Dos filhos de Begui, Uthai, e Zachur, 
e com elles setenta homens. 
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15 Eu os congreguei junto do rio, quel 
corre para Ahava, e ficamos alii tres dias : e j 
busquei entre o povo, e os Sacerdoteshomens 
dos filhos de Levi, e nao os achei ahi. 

16 Enviei pois Eliezer, e Ariel, e Semeias, 
e Elnathan, e Jarib, e outro Elnathan, e 
Nathan, e Zacharias, e Mosollam, que erao 
dos chefes: e Joiarib, e Elnathan que erao 
sabios. 

17 E eu os enviei a Eddo, que era o 
chefe no lugar de Chasphia, e lhes puz na 
boca as palavras, que deviao dizer a Eddo, 
e aos Nathineos, seus irmaos, no lugar de 
Chasphia, para nos trazerem os Ministros da 
casa do nosso Deos. 

18 E como a mao favoravel do nosso 
Deos era sobre nos, elles nos trouxerao hum 
homem doutissimo dos filhos de Moholi, 
filho de Levi, filho d’Israel, e Sarabias, com 
seus filhos e seus irmaos, que erao dezoito; 

19 E Hasabias, e com elle Isaias, dos 
filhos de Merari, e seus irmaos, e seus filhos, 
que erao vinte; 

20 E dos Nathineos, que David, e os 
principes tinhao instituido para o ministerio 
dos Levitas, duzentos e vinte Nathineos: 
todos estes estavao distinguidos pelos seus 
nomes. 

21 E estando junto ao rio Ahava, publi- 
quei alii hum jejum, para nos humilharmos 
diante do Senhor, nosso Deos, e para lhe 
pedirmos huma feliz jornada para nos, e 
para nossos filhos, e para tudo o que levava- 
mos comnosco. 

22 Porque tive vergonha de pedir ao Rei 
huma escolta de gente de cavallo, que nos 
defendesse de nossos inimigos pelo caminho; 
porque tinhamos dito ao Rei: A mao de 
nosso Deos he sobre todos os que o buscao 
em bondade; e o seu imperio e o seu 
poder, e o seu furor he sobre todos os que o 
deixao. 

23 Nos pois jejuamos, e fizemos por isto 
ora^ao ao nosso Deos ; e tudo nos succedeo 
com felicidade. 

24 E escolhi doze d’entre os primeiros 
dos Sacerdotes, Sarabias, e Hasabias, e com 
elles dez de seus irmaos. 

25 E pesei diante d’elles a prata e o onro, 
e os vasos consagrados da casa do nosso 
Deos, que o Rei e os seus conselheiros, e os 
seus principes, e todos os que se tinhao 
achado em Israel, haviao offerecido : 

26 E entreguei nas suas maos o peso de 
seiscentos e sincoenta talentos de prata, e 
cem vasos de prata, cem talentos d’ouro; 

27 E vinte tafas d’ouro, que tinhao de 
peso mil soldos, e dous vasos de hum bronze 
mui claro e brilhante, tao bellos, como ouro. 

28 E eu lhes disse : Vos sois os santos do 
Senhor; e santos sao os vasos, e a prata e o 
ouro, que foi espontaneamente offerecido ao 
Senhor, Deos de nossos pais : 

29 Vigiai e guardai-os, ate que os peseis 

em Jerusalem na presen^a dos principes dos 
Sacerdotes, e dos Levitas, e dos chefes das 
familias d’Israel, para se conservarem no 
theseuro da casa do Senhor. 

30 E os Sacerdotes e os Levitas recebe- 
rao o peso da prata, e do ouro e dos vasos, 
para o levarem a Jerusalem a casa do nosso 
Deos. 

31 Partimos pois do rio Ahava no dia 
doze do primeiro mez, para irmos para Jeru¬ 
salem : e a mao do nosso Deos foi sobre 
nos, e nos livrou das maos do inimigo, e dos 
que nos armavao ciladas pelo caminho. 

32 E chegamos a Jerusalem, e ficamos 
alii tres dias. 

33 E no dia quarto se pesou a prata, e o 
ouro, e os vasos na casa do nosso Deos por 
mao de Meremoth, filho do Sacerdote Urias, 
e com elle Eleazar, filho de Phineas, e com 
elles Jozabed, filho de Josue, e Noadaia, 
filho do Levita Bennoi; 

34 Tudo conforme a sua conta e peso : e 
entao se descreveo todo o peso. 

35 E tambem os filhos da transmigrapao, 
que tinhao voltado do cativeiro, offerecbrao 
holocaustos ao Deos de Israel, doze novilhos 
por todo o povo d’lsrael, noventa e seis 
cameiros, setenta e sete cordeiros, e doze 
bodes pelo peccado: tudo em holocaust© 
ao Senhor. 

36 E entregarao os Edictos do Rei aos 
Satrapas, que erao da corte do Rei, e aos 
Governadores d’alem do Rio, e exalfarao o 
povo e a casa de Deos. 

CAPITULO IX. 
Esdras sale que muitos Israelitas tomdrao 

mulheres estrangeiras. Oraqdo que elle 
fuz a Deos neste passo. 

DEPOIS de acabadas estas cousas, 
vierao a minha presen^a os principes, 

dizendo : O povo d’lsrael, os Sacerdotes, e 
os Levitas nao se separarao dos povos 
d’este paiz, nem das suas abominacoes, a 
saber, dos Chananeos, dos HetheoS, dos 
Ferezeos, dos Jebuseos, e dos Ammonitas, e 
dos Moabitas, e dos Egypcios, e dos Amor- 
rheos : 

2 Porque elles tomarao das suas filhas 
para si e para seus filhos, e misturarao a 
linhagem santa com os povos d’estas terras : 
ate os principes, e os Magistrados entrarao 
n’esta primeira transgressao. 

3 E quando eu ouvi estas palavras, ras- 
guei a minha capa e a minha tunica, e ar- 
ranquei os cabellos da minha cabefa e da 
minha barba, e assentei-me triste. 

4 E se ajuntarao ao pe de mim todos os 
que temiao a palavra do Deos d’lsrael, por 
causa da transgressao d’aquelles, que tinhao 
tornado do cativeiro; e eu perseverava as- 
sentado triste ate ao sacrificio da tarde: 

5 E ao sacrificio da tarde eu me levantei 
da minha consternacao, e rasgada a minha 
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capa e a minha tunica, me puz de joelhos, e 
estendi as minhas maos para o Senhor, meu 
Deos, 

6 E disse : Meu Deos, eu estou confun- 
dido e envergonho-me de levantar a minha 
face para ti: porque as nossas iniquidades 
se multiplicarao sobre as nossas cabecas, e 
os nossos delitos crescerao ate o Ceo, 

7 Des do tempo de nossos pais : e nos 
mesmos tambem temos commettido graves 
peccados ate ao dia de hoje, e era as nossas 
iniquidades temos sido entregues nos, e os 
nossos Reis, e os nossos Sacerdotes as maos 
dos Reis da terra, e a espada, e ao cativeiro, 
e a rapina, e a confusao de nossos rostos, 
bem como ainda hoje o estamos. 

8 E agora, como ha pouco e por hum 
momento, tern sido - admittidos os nossos 
rogos pelo Senhor, nosso Deos, para que 
nos ficassem algumas reliquias, e se nos 
desse huma pequena estaca no seu Santo 
lugar, e nos allumiasse os olhos o nosso 
Deos, e nos desse algum tempo de vida em 
a nossa escravidao : 

9 Porque nos somos escravos, e o nosso 
Deos nao nos desamparou em o nosso cati¬ 
veiro ; mas antes nos fez achar misericordia 
diante do Rei dos Persas, para nos dar a 
vida, e para sublimar a casa do nosso Deos, 
a para a reedificar depois da sua desolajao, 
e para nos deixar huma seve em Juda e em 
Jerusalem. 

10 E agora, Deos nosso, que diremos 
n6s depois d’isto? porque nos temos violado 
os teus mandamentos, 

11 Que tu nos tinhas dado pelos Profe- 
tas, teus servos, dizendo : A terra, que vos 
ides possuir, he huma terra immunda, se- 
gundo a immundicia dos povos, e das outras 
terras, com abominates de que elles a en- 
cherao de huma extremidade a outra com a 
sua hediondeza. 

12 Por isso nao deis vossas filhas a seus 
filhos, e nao tomeis suas filhas para vossos 
filhos, e nao procureis ja mais nem a sua 
paz, nem a sua prosperidade: para que 
venhais a ser poderosos, e para que comais 
os bens d’esta terra, e para que tenhais por 
herdeiros a vossos filhos para sempre. 

13 Mas depois de tudo o que nos tem 
succedido por causa de nossas desordena- 
dissimas obras, e dos nossos grandes pecca¬ 
dos, tu, 6 nosso Deos, nos livraste da nossa 
iniquidade, e nos salvaste, como nos o 
vemos hoje, 

14 Para que nao violassemos os teus 
mandamentos, nem celebrassemos matrimo- 
nios com os povos dados a estas abominaf oes. 
Por ventura estaras tu irado contra nos ate 
nos perderes inteiramente, sem nos deixares 
nenhum resto de povo para que se salve? 

15 Senhor,'Deos d’Israel, tu es justo : 
porque nos fomos deixados, para sermos 
salvos, como nos hoje o vemos. Eis-aqui 
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estamos n6s delinquentes diante de ti: por¬ 
que depois d’isto nao se pode estar em tua 
presenca. 

CAPITULO X. 
Os Israelitas se arrependem. Esdras Utes 

ordena que demittdo de si suas midheres. 
Lista dos que titihao commettido esta pre- 
varicaqdo. 

RANDO pois assim Esdras, e implo- 
rando, e chorando, e jazendo prostrado 

diante do Templo de Deos, huma grande 
multidao do povo d’lsrael, de homens e de 
mulheres e de meninos, se ajuntou ao pe 
d’elle, e o povo derramou hum mar de la- 
grimas. 

2 E respondeo Sechenias, filho de .Tehiel, 
dos filhos d’Elam, e disse para Esdras: Nos 
temos .prevaricado contra o nosso Deos, e 
tomamos mulheres estrangeiras das nacoes da 
terra.: mas agora, se d’isto Israel se arre- 
pende, 

3 Fayamos concerto com o Senhor, nosso 
Deos, que lanjaremos fora todas as mu¬ 
lheres, e os que d’ellas sao nados, confor- 
mando-nos com a vontade do Senhor, e com 
a dos que reverenceao os preceitos do Se¬ 
nhor, nosso Deos: fapa-se segundo a Lei. 

4 Levanta-te; a ti pertence determinar, e 
nos seremos comtigo : cobra alento, e obra. 

5 Levantou-se pois Esdras, e obrigou com 
juramento os principes dos Sacerdotes e dos 
Levitas, e a todo o Israel, que fariao o que 
se acaba de dizer; e elles o jurarao. 

6 E levantou-se Esdras de diante da casa 
de Deos, e foi-se a casa de Johanan, filho 
d’Eliasib-, e entrou alii, nao comeo pao, nem 
bebeo agua : porque chorava o peccado d’a- 
quelles, que tinhao voltado do cativeiro. 

7 E deitou-se pregao em Juda, e em Je¬ 
rusalem a todos os filhos, que tinhao vindo do 
cativeiro, para que se ajuntassem em Jeru¬ 
salem : 

8 E que todo o que se nao achasse dentro 
de tres dias, conforme a ordem dos principes 
e dos Anciaos, se lhe tomariao todos os seus 
bens, e seria lan^ado fora do ajuntamento 
dos que tinhao vindo do cativeiro. 

9 Assim concorrerao todos os homens de 
Juda, e de Benjamin dentro de tres dias a 
Jerusalem, no dia vinte do nono mez : e todo 
o povo se poz quedo no terreiro do Templo 
de Deos, tremendo por causa dos seus pec¬ 
cados, e por causa das chuvas. 

10 E levantou-se o Sacerdote Esdras, e 
lhes disse: Vos tendes transgredido, e vos 
casastes com mulheres estrangeiras, para ac- 
crescentaxdes mais os delitos d’lsrael. 

11 Agora pois dai gloria ao Senhor, Deos 
de vossos pais, e fazei o que he do seu agra- 
do ; e separai-vos dos povos da terra, e das 
mulheres estrangeiras. 

12 E toda a multidao respondeo, e disse 
em alta voz: Faja-se assim, segundo tu nos 
tens dito. 
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13 Mas porque o povo he grande, e he 
tempo de chuva, e nao podemos estar de 
fora, e isto nao he obra de hum dia, nem 
dous, (porque temos gravissimamente pec- 
cado n’isto) 

14 Estabelecao-se huns chefes d’entre toda 
a multidao : e todos os que em nossas ci- 
dades casarao com mulheres estrangeiras, 
venhao em tempos determinados, e com elles 
os Anciaos, e os Magistrados de cada cidade, 
ate que se aparte de nos a ira do nosso Deos, 
por causa d’este peccado. 

15 Forao pois estabelecidos para isto 
Jonathan, filho de Azahel, e Jaasia, filho de 
Thecue ; e os ajudarao os Levitas Mesol- 
lam, e Sebethai : 

16 E assim o fizerao os filhos que tinhao 
vindo do cativeiro. E o Sacerdote Esdras, 
e os chefes das familias forao as casas dos 
pais d’elles, e todos pelos seus nomes, e se 
assentarao no primeiro dia do decimo mez, 
para averiguar a cousa. 

17 E levarao a fazer a conta de todos os 
varoes, que tinhao tornado mulheres estran¬ 
geiras, ate ao primeiro dia do primeiro 
mez. 

18 E dos filhos dos Sacerdotes achou-se 
que tinhao casado com mulheres estrangei¬ 
ras estes. Dos filhos de Josue, os filhos de 
Josedec, e seus irmaos, Maasia, e Eliezer, e 
Jarib, e Godolia. 

19 E convierao em lancar fora suas mu¬ 
lheres, e offerecer hum carneiro do rebanho 
pelo seu delicto. 

20 E dos filhos d’Emmer, Hanani, e Ze- 
bedia. 

21 E dos filhos de Harim, Maasia, e Elia, 
e Semeia, e Jehiel, e Ozias. 

22 E dos filhos de Pheshur, Elioenai, 
Maasia, Ismael, Nathanael, Jozabed,e Elasa. 

23 E dos filhos dos Levitas, Jozabed, e 

Semei, e Celaia, que por outro nome se 
chema Calita, Phataia, Juda, e Eliezer. 

24 E dos Cantores, Eliasib. E dos por- 
;teiros, Sellum, e Telem, e Uri. 

25 E do povo d’Israel, dos filhos de 
Pharos, Remeia, e Jezia, e Melchia, e Mia- 
min, e Eliezer, e Melchia, e Banda. 

26 E dos filhos d’Elam, Mathania, Za- 
charias, e Jehiel, e Abdi, e Jerimoth, e Elia. 

27 E dos filhos de Zethua, Elioenai, 
Eliasib, Mathania, e Jerimuth, e Zabad, e 
Aziza. 

28 E dos filhos de Bebai, Johanan, Ha- 
nania, Zabbai, Athalai. 

29 E dos filhos de Bani, Mosollam, e 
Melluch, e Adaia, Jasub, e Saal, e Ramoth. 

30 E dos filhos de Phahath Moab, Edna, 
e Chalal, Banaias, e Maasias, Mathanias, 
Beseleel, Bennui, e Manasses. 

31 E dos filhos de Herein, Eliezer, Josud, 
Melchias, Semeias, Simeon, 

32 Benjamin, Maloch, Samarias. 
33 E dos filhos de Hasom, Mathanai, 

Mathatha, Zabad, Elipheleth, .Termai, Ma¬ 
nasses, e Semei. 

34 Dos filhos de Bani, Maaddi, Amram, 
e Vel, 

35 Baneas, e Badaias, Cheliau, 
36 Vania, Marimuth, e Eliasib, 
37 Mathanias, Mathanai, e Jasi, 
38 E Bani, e Bennui, Semei, 
39 E Salmias, e Nathan, e Adaias, 
40 E Mechnedebai, Sisai, Sarai, 
41 Ezrel, e Selemiau, Semeria, 
42 Sellum, Amaria, Jose. 
43 Dos filhos de Nebo, Jehiel, Matha- 

thias, Zabad, Zabina, Jeddu, e Joel, e Ba- 
naia. 

44 Todos estes tinhao tornado mulheres 
estrangeiras ; e d’estas havia mulheres, que 
tinhao tido filhos. 

N E H E M I A S, 
o u 

SEGUNDO LIVRO D’ESDRAS. 

CAPITULO I. 
Nehemias he informado do triste estado de 

Jerusalem. Oraqdo, que elle dirige ao 
Senhor. 

LJISTORIA de Nehemias, filho de Hel- 
A -*• cbias. E aconteceo no mez de Casleu, 
no anno vinte, quando eu estava no castello 
de Susa. 

[Port.] 

2 E veio Hanani, hum de mens irmaos, 
elle com alguns da Tribu de Juda: e lhes 
perguntei pelos Judeos, que tinhao ficado, e 
sobreviviao ainda depois do cativeiro, e a- 
cerca de Jerusalem. 

3 E elles me responderao : Os que fica- 
rao depois do cativeiro, e forao deixados 
alii na provincia, estao n’uma grande afflic- 
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pao, e em ignominia: e os muros cle Jeru¬ 
salem forao destruidos, e as suas portas con- 
sumidas do fogo. 

4 E como eu ouvi estas palavras, assentei- 
me, e chore!, e derramei lagrimas por muitos 
dias: jejuei, e orei na presenca do Deos do 
Ceo. 

. 5 E disse: Pepo-te, Senhor, Deos do 
Ceo, forte, grande e terrivel, que guardas o 
teu pacto, e a tua misericordia para com 
aquelles que te amao, e observao os teus 
mg.ndamentos : 

6 Attendao os teus ouvidos, e os teus 
olhos se abrao para ouvires a orapao de teu 
servo, que eu hoje fapo em tua presenca, de 
noite e de dia, pelos filhos d’Israel, teus 
servos; e confesso os peccados dos filhos 
d’Israel, que tem commettido contra ti: eu, 
e a casa de meu pai peccamos. 

7 Nos fomos seduzidos pela vaidade, e 
nao guardamos os teus mandamentos, e as 
tuas eeremonias, e as tuas ordenanpas, que 
tu prescreveste a teu servo Moyses. 

8 Lembra-te da palavra, que deste a 
Moyses, teu servo, dizendo : Quando vos 
transgredirdes, eu vos espalharei pelos po- 
vos: 

9 Mas se vos vos converterdes a mim, e 
guardardes os meus preceitos, e os cum- 
prirdes; ainda quando vos tenhais sido es- 
palhados ate as extremidades do Mundo, eu 
vos ajuntarei d’esses paizes, e vos recondu- 
zirei ao lugar, que escolhi, para n’elle habitar 
o meu Nome. 

10 E estes sao os teus servos, e o teu 
povo, os quaes tu resgataste na tua soberana 
fortaleza, e na tua mao poderosa. 

11 Pepo-te, Senhor, que estejao attentos 
os teus ouvidos a orapao do teu servo, e as 
orapoes dos teus servos, que querem temer o 
teu Nome: e conduze hoje o teu servo, e 
faze-o achar misericordia diante d’este ho- 
mem : porque eu era copeiro Mor do llei. 

CAPITULO II. 
Nehemias alcanga d’Artaxerxes pcrmissdo de 

a ir reedificar. Vui a Jerusalem, e exliorta 
os Judeos a que restaurem os seus muros. 

QUCCEDEO pois no mez de Nisan, no 
* anno vigesimo do Reinado d’Artaxerxes; 
e estava posto vinho diante d’elle, e eu to- 
mei o vinho, e o ministrei ao Rei: e eu es¬ 
tava como abatido na sua presenca. 

2 E o Rei me disse: Porque esta triste o 
teu rosto, nao te vendo estar doente ? Isto 
nao he sem causa, e nao sei que mal ha no 
teu corapao. E eu me enchi de hum temor 
grande, e excessivo; 

3 E disse ao Rei: O’Rei, vive eterna- 
mente: porque nao ha de estar o meu 
rosto amargurado, pois que a Cidade, que 
he a casa dos sepulcros de meus pais, esta 
deserta, e as suas portas forao queimadas 
pelo fogo ? 
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4 E o Rei me disse: Que me pedes tu ? 
E fiz eu orapao ao Deos do Ceo, 

5 E disse ao Rei: Se he do agrado do 
Rei, e se o teu servo he acceito em tua pre- 
senpa, pepo-te que me mandes a Judea, a 
Cidade dos sepulcros de meus pais, e eu a 
reedificarei. 

6 E disse-me o Rei, e a Rainha, que. es¬ 
tava assenlada a par d’elle: Que tempos 
durara a tua jornada, e quando voltaras tu ? 
Eu lhe apontei o tempo: e aprazeo na pre- 
senpa do Rei, e me permittio que fosse. 

7 E disse ao Rei: Se ao Rei parece 
bem, eu lhe supplico, que me de cartas para 
os Governadores das provincias d’alem do 
Rio, para que me dem passagem, ate eu 
chegar a Judea: 

8 E huma carta para Asaph, guarda do 
bosque do Rei, a fim de me dar madeiras, 
com que cubra as portas das torres da casa, 
e os muros da Cidade, e a casa, em que eu 
me alojar. E o Rei me concedeo tudo, se- 
gundo era comigo a mao favoravel do meu 
Deos. 

9 E fui ter com os Governadores do paiz 
d’alem do Rio, e lhes apresentei as castas do 
Rei. E o Rei tinha enviado comigo Offi- 
ciaes de guerra, e gente de cavallo. 

10 E Sanaballat, Horonita, e Tobias, 
servo Ammonita, o souberao : e ficarao em 
extremo tristes, por ter vindo hum homem, 
que buscava o bem dos filhos d’lsrael. 

11 E cheguei a Jerusalem, e estive alii 
tres dias. 

12 E me levantei de noite, eu e poucas 
pessoas comigo ; e nao disse a ninguem o 
que Deos me tinha inspirado no meu co¬ 
rapao para fazer em Jerusalem; e eu nao 
tinha alii cavallo, senao o em que estava 
montado. 

13 E sahi de noite pela porta do valle, e 
ante a fonte do Dragao, e a porta da ester- 
queira; e contemplava os muros de Jeru¬ 
salem deitados abaixo, e as suas portas que 
tinhao sido queimadas pelo fogo. 

14 E passei a porta da fonte, e ao aque- 
ducto do Rei, e nao havia lugar, por onde 
pudesse passar o cavallo, em que eu hia 
montado. 

15 E subi de noite pela lorrente, e eu 
considerava os muros ; e voltando cheguei a 
porta do valle, e recolhi-me. 

16 E os Magistrados nao sabiao onde eu 
tinha ido, nem o que eu fazia: e ate entao 
nao tinha eu descoberto nada, nem aos 
Judeos, nem aos Sacerdotes, nem aos Mag¬ 
nates, nem aos Magistrados, nem aos mais 
dos que tinhao a intendencia das obras. 

17 E eu lhes disse: Vos vedes a afflicpao 
em que estamos : porque Jerusalem esta de¬ 
serta, e as suas portas forao consumidas pelo 
fogo : vinde, e restauremos os muros de Je¬ 
rusalem, nao sejamos mais o opprobrio. 

13 E eu lhes referi o como a mao do meu 
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Deos era favoravel para comigo, e as pa- 
lavras, que o Rei me tinha dito, e digo : 
Vinde, e reedifiquemos. E as suas maos se 
fortalecerao para o bem. 

19 Mas Sanaballat, Horonita, e Tobias, 
servo Ammonita, e Gosem, Arabe, o soube- 
rao, e fizerao zombaria de nos, e despreza- 
rao-nos, e disserao : Que he isso, que vos 
fazeis ? Por ventura vos vos rebellais contra 
o Rei ? 

20 E eu lhes respondi, e lhes disse : O 
Deos do Ceo he o que nos ajuda, e nos so- 
mos seus servos: levantemos-nos e reedifi- 
quemos : porque vos nao tendes parte, nem 
direito, nem sois conhecidos em Jerusalem. 

CAPITULO III. 
Lista dos que trabalharao na reedificaqdo dos 

muros de Jerusalem. 

■D LEVANTOU-SE o Summo Pontifice 
Eliasib, e os Sacerdotes, seus irmaos, e 

reedificarao a porta do rebanho: elles a con- 
sagrarao, e assentarao as suas portas, e elles 
a consagrarao ate a torre de cem covados, 
ate a torre de Hananeel. 

2 E junto a elle edificarao os homens de 
Jericho ; e ao pe d’elle edificou Zachur, filho 
d’Amri. 

3 E os filhos d’Asnaa edificarao a porta 
dos peixes : e elles a cubrirao, e pozerao- 
Ihe as suas duas portas, e as fechaduras, e 
as trancas. E ao pe d’elles edificou Mari- 
muth, filho d’Urias, filho d’Accus. 

4 E ao pd d’este edificou Mosollam, 
filho de Barachias, filho de Mesezebel: e ao 
pe d’elles edificou Sadoc, filho de Baana : 

5 E ao pd d’estes edificarao os de The- 
cua: mas os principaes d’entre elles nao 
se sujeitarao a trabalhar na obra de seu 
Senhor. 

6 E Joiada, filho de Phasda, e Mosollam, 
filho de Besodia, edificarao a porta velha: 
elles a cubrirao, e lhe puzerao as suas portas, 
e as fechaduras, e as trancas. 

7 E ao pe d’elles edificarao Meltias, 
Gabaonita, e Jadon, Meronathita, homens 
de Gabaon, e de Maspha, pelo Governador 
que estava no paiz d’alem do Rio. 

8 E ao pe d’elle edificou Eziel, filho 
d’Araias ourives: e ao pe d’Eziel Ananias, 
filho de hum perfumador: e deixarao a- 
quella parte de Jerusalem ate ao muro da 
rua larga. 

9 E ao pe d’elle edificou Raphaia, filho 
de Hur, Capitao de hum bairro de Jeru¬ 
salem. 

10 E ao pe d’elle, defronte de sua casa, 
edificou Jedaia, filho de Haromaph : e ao 
pd d’elle edificou Hattus, filho de Hasebo- 
nias. 

11 Melchias, filho de Herem, e Hasub, 
filho de Phahath Moab, edificarao ametade 
d’um bairro, e a torre dos fornos. 

12 E ao pe d’elles edificarao Sellum, 
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filho d’Alohes, Capitao d’ametade de hum 
bairro de Jerusalem, elle e suas filhas. 

13 E a porta do valle edificarao-na Ha- 
nun, e os habitantes de Zanoe: estes a edi¬ 
ficarao, e lhe pozerao as suas portas, e as 
fechaduras, e as trancas; e refizerao mil co¬ 
vados do muro, ate a porta da esterqueira. 

14 E a porta da esterqueira edificou-a 
Melchias, filho de Itechab, Capitao do bair¬ 
ro de Bethacharam : elle a edificou, e lhe 
poz as suas portas, e as fechaduras, e as 
trancas. 

15 E a porta da fonte edificou-a Sellum, 
filho de Cholhoza, Capitao do bairro de 
Maspha; elle a edificou, e a cubrio, e lhe 
poz as suas portas, e fechaduras, e as trancas; 
e refez os muros da piscina de Siloe, ao 
longo do Jardim do Rei, e ate os degraos, 
que descem da Cidade de David. 

16 Depois d’elle edificou Nehemias, filho 
d’Azboc, Capitao d’ametade do bairro de 
Bethsur, ate defronte do sepulcro de David, 
e ate a piscina, que tinha sido feita com 
grande trabalho, e ate a casa dos Valentes. 

17 Depois d’elle edificarao os Levitas, 
Rehum, filho de Benni: e depois d’elle edi¬ 
ficou Hasebias, Capitao d’ametade do bairro 
de Ceila, no seu bairro. 

18 Depois d’elle edificarao seus irmaos, 
Bavai, filho d’Enadad, Capitao d’ametade 
de Ceila. 

19 E depois d’elle trabalhou Azer, filho 
de Josue, Capitao de Maspha, outro tan to 
espafo, defronte da subida do angulo fortis¬ 
simo. 

20 Depois d’elle Baruch, filho de Zachai, 
edificou no monte outro tanto espapo, des do 
angulo, ate a porta da casa do Summo Sa- 
cerdote Eliasib. 

21 Depois d’elle Merimutb, filho d’Urias, 
filho de Hacco, edificou outro tanto espafo, 
des da porta da casa d’Eliasib, ate onde se 
estendia a casa d’Eliasib. 

22 Depois d’elle edificarao os Sacerdotes, 
habitantes das planicies do Jordan. 

23 Depois d’elle edificarao Benjamin e 
Hasub, defronte de sua casa: e depois d’ 
elle edificou Azarias, filho de Maasias, filho 
d’Ananias, defronte de sua casa. 

24 Ao pe d’ajje edificou Bennui, filho de 
Ilenadad, outro tanto espa^o, des da casa 
d’Azarias ate a volta, e ate o angulo. 

25 Phalel, filho d’Ozi, edificou defronte 
da volta e da torre, que se levanta assima da 
alta casa do Rei, isto he, no atrio do carcere : 
e depois d’elle Phadaias, filho de Pharos. 

26 Os Nathineos porem habitavao no 
bairro’d’Ophel, ate defronte da porta das 
aguas para o Oriente, e ate a torre, que es¬ 
tava sobranceira. 

27 Depois de Phadaias edificarao os de 
Thecua outro tanto espa^o defronte, des da 
torre grande e eminente, ate o muro do 
Templo. 
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28 Os Saeerdotes edifichrao assima, des 
da porta dos cavallos, cada hum defronte de 
sua casa. 

29 Ao pd d’elles edificou Sadoc, fdho 
d’Emmer, defronte de sua casa. E depois 
d’elle editicou Semaia, filho de Sechenias, 
guarda da porta do Oriente. 

30 Ao pe d’elle Ilanania, filho de Sele- 
mias, e Hanun, sexto filho de Selepli, edi- 
ficarao outro tanto espapo : e junto d’elle 
edificou Mosollam, filho de Barachias, o 
muro, defronte do seu gazophylacio. E ao 
pe d’elle edificou Melchias, filho do ourives, 
ate a casa dos Nathineos, e 'dos adelos, de¬ 
fronte da porta judiciaria, ate a camara do 
angulo. 

31 E entre a camara do angulo, na porta 
do rebanho, edificarao os ourives e os nego- 
ciantes. 

CAPITULO IV. 
Os inimigos dos Judeos pertendem embaracar 

a reedijicuqdo dos muros de Jerusalem. 
Ordem que da Nehemias para se segurar 
da sua violencia. 

CUCCEDEO pois, que tendo ouvido Sa- 
^ naballat, que nos reedificavamos os mu¬ 
ros, irou-se em extremo : e muito encoleri- 
zado escarneceo dos Judeos ; 

2 E disse diante de seus irmaos, e de 
hum grande numero de Samaritanos: Que 
fazem estes pobres Judeos ? Acaso deixal- 
los-hao os povos ? Acaso sacrificarao elles, 
e acabarao a sua obra n’um dia ? Acaso po- 
derao edificar com as pedras, que pelo fogo 
forao reduzidas a hum inontao de po ? 

3 E ate Tobias, Ammonita, que estava 
proximo a elle, disse : Edifiquem embora : 
se vier huma raposa, saltara por sima do seu 
muro de pedras. 

4 Ouve, Deos nosso, que estamos feitos 
o desprezo : faze recahir os insultos sobre as 
suas cabecas, e torna-os objecto de vilipendio 
n’uma terra de cativeiro. 

5 Nao cubras a sua iniquidade, e o seu 
peccado nao se apague de diante dos teus 
olhos; porque elles escarnecerao dos que 
edificavao. 

6 Nos pois reedificamos o muro, e o uni- 
mos todo ate ametade : e o animo do povo 
se estimulou para trabalhar. 

7 E succedeo, que ouvindo Sanaballat, e 
Tobias, e os Arabes, e os Ammonitas, e os 
d’Azot, que a cicatriz do muro de Jeru¬ 
salem se tinha fechado, e que se comepa- 
vao a reparar as suas brechas, irarao-se so¬ 
bre modo. 

8 E ajuntarao-se todos de commum acor- 
do para virem, e atacarem Jerusalem, e ar- 
marem-nos emboscadas. 

9 Nos pois fizemos oracao ao nosso Deos ; 
e pozemos guard as de dia e de noite sobre 
o muro contra elles. 

10 E os de Juda disserao : As forpas dos 
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que acarretao estao enfraquecidas, e ha ain- 
da muita terra que tirar, e nos nao podere • 
mos edificar o muro. 

11 E disserao os nossos inimigos: Nao 
saibao, nem percebao*elles, ate que demos 
sobre elles, e os matemos, e fapamos cessar 
a obra. 

12 E aconteceo que vindo os Judeos, 
que moravao junto d’elles, e tendo-nos des- 
cuberlo por dez vezes todos os lugares d’on- 
de vinhao contra nos, 

13 Arranjei por ordem o povo por detras 
dos muros, ao redor da cidade, com as suas 
espadas, e lanpas, e arcos. 

14 E examinei e fui ; e disse aos Mag¬ 
nates e Magistrados, e ao resto do povo : 
Nao temais diante d’elles. Lembrai-vos do 
Senhor grande, e terrivel, e pelejai pelos 
vossos irmaos, pelos vossos filhos, e pelas 
vossas filhas, e pelas vossas mulheres, e pe¬ 
las vossas casas. 

15 Mas aconteceo, que tendo sabido 
nossos inimigos, que nos tinhamos sido avi- 
sados, dissipou Deos o designio d’elles. E 
nos nos recolhemos as muralhas, cada hum 
para a sua obra. 

16 E d’aquelle dia em diante succedeo, 
que huma ametade da gente mopa trabalha- 
va na obra, e a outra ametade estava prestes 
para a peleja, com lanpas, e escudos, e ar¬ 
cos, e courapas; e os Chefes atras d’elles 
em toda a casa de Juda. 

17 Os que edificavao os muros, e os que 
acarretavao, e os que carregavao, com huma 
mao faziao a obra, e com a outra pegavao 
na espada : 

18 Porque cada hum dos que edificavao 
tinha a sua espada a cinta. E trabalhavao, 
e tocavao a trombeta ao pe de mim. 

19 E disse eu aos Magnates, e aos Ma¬ 
gistrados, e ao resto do povo : Esta obra he 
grande, e extensa, e nos estamos aqui no 
muro separados longe huns dos outros : 

20 Em qualquer lugar que vos ouvirdes 
o som da trombeta, correi alii a soccorer- 
nos : o nosso Deos pelejara por nos. 

21 E nos mesmos continuemos o obra: 
ametade dos nossos tenhao empunhadas as 
lanpas des do ponto da aurora ate que saiao 
as estrellas. 

22 Neste mesmo tempo disse eu ao povo : 
Cada hum fique com o seu mopo no meio 
de Jerusalem, e revezemos-nos de noite, e 
de dia, para trabalhar. 

23 Eu porem e rneus irmaos, e os meus 
mopos, e os guardas, que me acompa- 
nhavao, nao largavamos os nossos vesti- 
dos: somente se despia cada hum para se 
lavar. 

CAPITULO V. 

Murmuraqdo dos pobres contra os ricos. 
Exhortaqdo de Nehemias aos ricos. Sen 
desinteresse. 
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J7 LEVANTOU-SE hum grande clamor 
do povo, e de suas mulheres contra os 

Judeos, seus irmaos. 
2 E havia quem dissesse: Nossos filhos, 

e nossas filhas sao em excessivo numero : 
vendamos-los, e compremos trigo para nos 
sustentar, e para vivermos. 

3 Havia tambem quem dizia: Empe- 
nhemos os nossos campos, e as nossas vi- 
nhas, e as nossas casas, para termos trigo 
durante a fome. 

4 E outros diziao : Tomemos dinheiro 
emprestado para pagarmos os tributes do 
Rei, e demos os nossos campos e vinhas : 

5 E agora a nossa carne he como a carne 
de nossos irmaos; e os nossos filhos sao 
como os filhos d’elles : eis-aqui nos reduzi- 
mos nossos filhos, e nossas filhas a escravi- 
dao, e de nossas filhas sao escravas, e nao 
temos com que poder resgatal-las; e estra- 
nhos sao os que possuem nossos campos, e 
nossas vinhas. 

6 E eu me enfadei muito quando ouvi 
os seus clamores, segundo estas palavras : 

7 E considerei isto comigo raesmo no 
meu cora^ao; e reprehendi os Magnates e 
os Magistrados, e lhes disse : Por venlura 
cadahum de vos pretendeis de vossos irmaos 
usura? E convoquei contra elles hum 
grande ajuntamento; 

8 E lhes disse : Nos, como sabeis, se¬ 
gundo nossas posses, resgatamos os Judeos, 
nossos irmaos, que tinhao sido vendidos as 
gentes : e vos vendereis agora vossos irmaos, 
e que nos os tenhamos de resgatar? E elles 
ficarao em silencio, e nao souberao que me 
responder. 

9 E eu lhes disse : Nao he boa cousa, o 
que vos fazeis : porque nao andais vos no te- 
mor do nosso Deos, nao succeda que nos lan- 
cem isto em rosto os povos, nossos inimigos ? 

10 E eu, e meus irmaos, e os meus 
criados temos emprestado a muitos dinheiro 
e trigo : convenhamos todos em nao lhes 
pedir nada, e em os dar por quites do que 
elles nos devem. 

11 Restitui-lhes hoje os seus campos, e 
as suas vinhas, e os seus olivaes, e as suas 
casas : pagai ainda mesmo por elles a cen- 
tesima do dinheiro, do trigo, do vinho, e do 
azeite, que vos costumaveis cobrar d’elles. 

12 E responderao : Nos lho reslituire- 
mos, e nao lhes pediremos nada; e faremos 
assim como tu dizes. E chamei os Sacer- 
dotes, e fiz-lhes preslar juramento, que o 
fariao como eu tinha dito. 

13 Depois d’isto sacudi os meus vestidos, 
e disse: Assim sacuda Deos da sua casa, e 
do logro dos seus trabalhos todo aquelle 
homem, que nao cumprir o que eu disse: 
assim seja elle sacudido, e fique sem cousa 
alguma. E todo o povo respondeo : Amen. 
E elles louvarao a Deos. Fez pois o povo, 
segundo se tinha dito. 

14 E des do dia, em que o Rei me tinha 
mandado que eu fosse Governador no paiz 
de Juda, des do anno vinte do Reinado do 
Rei Artaxerxes ate o trinta e dous, por es- 
pafo de doze annos, nem eu, nem meus ir¬ 
maos comemos das rendas, que erao de- 
vidas aos Governadores. 

15 Mas os primeiros Governadores, que 
tinhao sido antes de mim, opprimirao o 
povo, cobrando d’elle todos os dias quarenta 
siclos em pao, e vinho, e dinheiro : e sobre 
isto o carregavao ainda os seus Officiaes. 
Mas pelo que hede mim, eu o nao fiz assim, 
porque temo a Deos : 

16 Antes eu mesmo trabalhei nos repa- 
ros do muro, sem comprar campo algum, 
e a minha gente se achou sempre junta no 
trabalho. 

17 Os mesmos Judeos e os Magistrados 
ate o numero de cento e sincoenta pessoas, 
e os que d’entre os povos, que estavao a 
roda de nos, vinhao ter comnosco, todos 
corniao a minha mesa. 

18 Porque todos os dias se me preparava 
hum boi, e seis carneiros escolhidos, afdra 
as aves; e de dez em dez dias distribuia eu 
vinhos diversos, e muitas outras cousas : e 
alem d’isso nao cobrei as rendas do meu 
cargo de Governador; porque estava o povo 
extremamente attenuado. 

19 Lembra-te de mim, Deos meu, para 
usares comigo de misericordia, a medida de 
todo o bem, que eu fiz a este povo. 

CAPITULO VI. 
Os inimigos dos Judeos se esforgdo inutil- 

mente por surprender, e intimidur a Ne- 
hemias. Elle acaba os muros de Jeru¬ 
salem. 

CUCCEDEO pois, que sabendo SanabaL- 
k- lat, e Tobias, e Gossem, Arabe, e os 
outros nossos inimigos, que eu tinha reedifi- 
cado os muros, e que n’elles ja nao havia 
brecha alguma (posto que ate entao eu nao 
tinha posto as portas nos portaes) 

2 Sanaballat, e Gossem me mandarao di- 
zer : Vem, e fa£amos allian9a entre nos em 
qualquer das aldeas do Campo d’Ono. 
Mas elles intentavao fazer-me mal. 

3 Eu pois lhes enviei mensageiros, que 
lhes dissessem : Eu tenho entre maos huma 
obra grande, e nao posso ir : para que nao 
succeda que se pare com ella, em quanto 
eu for ter comvoseo. 

4 E elles mandarao-me dizer a mesma 
cousa quatro vezes: e eu lhes respondi 
como da primeira vez. 

5 E Sanaballat me enviou ainda pela 
quinta vez hum dos seus criados em confor- 
midade da primeira proposta; e trazia na 
sua mao huma carta do theor seguinte : 

6 Corre voz entre o povo, e Gossem o 
publicou, que tu e os Judeos tens resolvido 
rebellar-te; e que por isso reedificas os mu- 
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ros, e que perlendes constituir-te Rei sobre 
elles: por cuja causa 

7 Dispozesle tambem’ Profetas, que fallem 
de ti com louvor em Jerusalem, dizendo: 
Ha Rei em Judea. O Rei ha de ser infor- 
mado d’estas cousas : por isso vem agora, 
para de acordo deliberarmos. 

8 E lhes mandei a dizer : Nao he assim 
segundo o que tu dizes : porque tu inventas 
isto da tua cabeca. 

9 Porque todos estes procuravao d’ ater- 
rar-nos, imaginando que nos cessariamos da 
obra, e largariamos o trabalho; mas eu por 
isso mesmo cobrei mais animo: 

10 E entrei secretamente em casa de Se- 
maias, filho de Dalaias, filho de Metabeel. 
Elle me disse : Consultemos entre nos na 
Casa de Deos, no meio do Templo, e feche- 
mos as portas do Templo: porque elles hao 
de vir'para te matarem; e hao de virde noite 
para te darem a morte. 

11 E eu lhe respondi: Por ventura huma 
Personagem como eu ha de fugir ? e quern 
como eu entrara no Templo, e ha de viver? 
eu nao entrarei. 

12 E conheci que nao era Deos quern 
o tinha enviado; mas que elle me fallara 
como se fora Profeta, e que Tobias, e Sa- 
naballat o tinhao peitado. 

13 Porque elle tinha recebido dinheiro 
para que eu intimidado o fizesse, e para que 
eu peccasse, e elles tivessem maldades, de 
que me arguir. 

14 Lembra-te de mim, Senhor, em quan¬ 
to a Tobias e a Sanaballat, conforme estas 
suas obras : e lembra-te tambem do que fez 
o Profeta Noadias, e os outros Profetas, 
que me atemorizavao. 

15 E acabou-se de reedificar o muro no 
dia vinte e sinco do mez d’Elul, em sinco- 
enta e dous dias. 

16 Aconteceo pois que tendo ouvido isto 
os nossos inimigos, se atemorizarao todos os 
povos, nossos circumvizinhos, e se conster- 
narao dentro de si mesmos, e reconhecerao 
que esta obra era obra de Deos. 

17 E por aquelle tempo muitos dos Mag¬ 
nates dos Judeos se carteavao com Tobias, 
e Tobias com elles. 

18 Porque havia muitos na Judea seus 
ajuramentados, por elle ser genro de Seche- 
nias, filho d’Area; e porque Johanan, seu 
filho, tinha casado com a filha de Mosollam, 
filho de Barachias: 

19 E ate o louvavao diante de mim, e 
lhe passavao o que eu dizia: e Tobias man- 
dava cartas por me aterrar. 

CAPITULO VII. 
Nehemias estabelece Guardas em Jerusalem. 

Lista dos que tinhao vindo co?n Zorobabel. 
Offerenda feita ao Templo. 

DEPOIS que o muro se acabou, e 
que eu puz as portas, e fiz a revista 

dos porteiros, e dos Cantores, e dos Levitas; 
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2 Ordenei a meu irmao Ilanani, e a Ila- 
nanias, Principe da casa em Jerusalem (o 
qual me parecia homem sincero e temente a 
Deos mais do que os outros) 

3 E lhes disse : Nao se abrao as portas 
de Jerusalem, menos que o Sol nao esteja 
alto. E quando elles ainda estavao pre- 
sentes, as portas se fecharao, e trancarao : e 
puz guardas dos habitantes de Jerusalem, 
cada hum por seu turno, e cada hum diante 
da sua casa. 

4 A Cidade porem era muito larga e 
grande; e dentro d’ella era pouco o povo, 
e nao estavao edificadas as casas. 

5 Deos pois inspirou no meu corafao o 
ajuntar os Magnates, e os Magistrados, e o 
povo, para lhes passar revista: e achei o 
livro do arrolamento d’aquelles, que tinhao 
vindo primeiro; e n’elle se achou escrito : 

6 Estes sao os filhos da provincia, que 
vierao do cativeiro da transmigra^ao, aos 
quaes tinha transportado Nabuchodonosor, 
Rei de Babylonia, e voltarao para Jeru¬ 
salem, e para Judea, cada hum para a sua 
cidade. 

7 Os que vierao com Zorobabel, forao 
Josue, Nehemias, Azarias, Raamias, Naha- 
mani, Mardocheo, Belsam, Mespharath, 
Begoai, Nahum, Baana. O numero dos 
homens do povo d’lsrael he este : 

8 Filhos de Pharos, dous mil cento e se- 
tenta e dous: 

9 Filhos de Saphatia, trezentos setenta e 
dous: 

10 Filhos d’Area, seiscentos e sincoenta 
e dous: 

11 Filhos de Phahath Moab, da familia 
de Josue e de Joab, dous mil oitocentos e 
dezoito : 

12 Filhos d’Elam, mil e duzentos e sin¬ 
coenta e quatro: 

13 Filhos de Zethua, oitocentos e qua- 
renta e sinco: 

14 Filhos de Zachai, setecentos e ses- 
senta : 

15 Filhos de Bannui, seiscentos e qua- 
renta e oito: 

16 Filhos de Bebai, seiscentos e vinte 
oito : 

17 Filhos d’Azgad, dous mil trezentos e 
vinte e dous : 

18 Filhos d’Adonicam, seiscentos e ses- 
senta e sete : 

19 Filhos de Beguai, dous mil e sessenta 
e sete; 

20 Filhos d’Adin, seiscentos e sincoenta 
e sinco: 

21 Filhos d’Ater, filho de Hezecias, no- 
venta e oito: 

22 Filhos de Hasem, trezentos e vinte 
oito: 

23 Filho£ de Besai, trezentos e vinte 
quatro: 

24 Filhos de Hareph, cento e doze : 
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25 Fillios de Gabaon, noventa e sinco: 
26 Filhos de Bethlehem, e de Netupha, 

cento e oitenta e oito: 
27 Homens d’Anathoth, cento e vinte 

oito: 
28 Homens de Bethazmoth, quarenta e 

dous: 
29 Homens de Cariathiarim, de Cephira, 

e de Beroth, setecentos e quarenta e tres: 
30 Homens de Rama e Geba, seiscentos 

e vinte hum: 
31 Homens de Maehmas, cento e vinte 

e dous: 
32 Homens de Bethel e de Hai, cento e 

vinte tres : 
33 Homens d’outra Nebo, sincoenla e 

dous : 
34 Homens d’outra Elam, mil e duzentos 

e sincoenta e quatro : 
35 Filhos de Harem, trezentos e vinte : 
36 Filhos de Jericho, trezentos e quaren¬ 

ta e sinco: 
37 Filhos de Lod, de Iladid, e d’Ono, 

setecentos e vinte hum: 
38 Filhos de Senaa, tres mil novecentos 

e trinta: 
39 Sacerdotes : Os filhos d’Idaia na casa 

de Josue, novecentos e setenta e tres : 
40 Os filhos d’Emmer, mil e sincoenta 

e dous: 
41 Os filhos de Phashur, mil e duzentos 

e quarenta e sete. 
42 Os filhos d’Arem, mil e dezesete. 

Levitas; 
43 Os filhos de Josue, e de Cedmihel, 

filhos 
44 D’Oduia, setenta e quatro. Cantores : 
45 Os filhos d’Asaph, cento e quarenta e 

oito. 
46 Porteiros : Os filhos de Sellum, os 

filhos d’Ater, os filhos de Telmon, os filhos 
d’Accub, os filhos de Ilatita, os filhos de 
Sobai, cento e trinta e oito : 

47 Nathineos: os filhos de Soha, os filhos 
de Ilasupha, os filhos de Tebbaoth, 

48 Os filhos de Ceros, os filhos de Siaa, 
os filhos de Phadon, os filhos de Lebana, os 
filhos de Hagaba, os filhos de Selmai, 

49 Os filhos de Hanan, os filhos de Ged- 
del, os filhos de Gaher, 

50 Os filhos de Itaaia, os filhos de Ra- 
sin, os filhos de Necoda, 

51 Os filhos de Gezem, os filhos d’Aza, 
os filhos de Phasea, 

52 Os filhos de Besai, os filhos de Mu- 
nim, os filhos de Nephussim, 

53 Os filhos de Bacbuc, os filhos de Ila- 
cupha, os filhos de Ilarhur, 

54 Os filhos de Besloth, os filhos de Ma- 
hida, os filhos de Harsa, 

55 Os filhos de Bercos, os filhos de Si- 
sara, os filhos de Thema, 

56 Os filhos de Nasia, os filhos de Ha- 
tipha, 

57 Os filhos dos servos de Salomao, os 
filhos de Sothai, os filhos de Sophereth, os 
filhos de Pharida, 

58 Os filhos de Jahala, os filhos de Dar- 
con, os filhos de Jeddel, 

59 Os filhos de Saphatia, os filhos de 
Flatil, os filhos de Phochereth, que era nado 
de Sabaim, filho d’Amon. 

60 Todos os Nathineos, e os filhos dos 
servos de Salomao, erao trezentos e noventa 
e dous. 

61 E estes sao, os que vierao de Thel- 
mela, de Thelharsa, de Cherub, d’Addon, 
e d’Emmer: e que nao puderao declarar a 
casa de seus pais, nem a sua ra^a, e se erao 
de Israel. 

62 Os filhos de Dalaia, os filhos de To¬ 
bias, os filhos de Necoda, seiscentos e qua¬ 
renta e dous : 

63 E dos Sacerdotes, os filhos d’Habia, 
os filhos d’Accos, os filhos de Berzellai, 
que tinha casado com huma das filhas de 
Berzellai de Galaad ; e foi chamado do seu 
nome. 

64 Estes buscarao a sua genealogia no 
arrolamento, e nao a acharao; e forao ex- 
cluidos do Sacerdocio. 

65 E Athersatha lhes intimou que nao 
comessem das offertas sagradas, ate que hou- 
vesse hum Sacerdote douto e erudito. 

66 Toda esta multidao, como se fosse 
hum so homem, era de quarenta e duas mil 
trezentas e sessenta persoas, 

67 Sem fallar nos seus escravos e esera- 
vas, que erao sete mil trezentos e trinta e 
sete, e entre elles duzentos e quarenta e sin¬ 
co Cantores, e Cantoras. 

68 Elies tinhao setecentos e trinta e seis 
cavallos; duzentos e quarenta e sinco ma¬ 
chos ; 

69 Quatrocentos e trinta e sinco camelos; 
seis mil setecentos e vinte jumentos. 

70 Mas alguns dos chefes das familias 
contribuirao para a obra. Athersatha deo 
para o Thesouro mil dracmas d’ouro, sin¬ 
coenta phialas, e quinhentas e trinta tunicas 
Sacerdotaes. 

71 E alguns dos chefes das familias de- 
rao para o Thesouro da obra vinte mil 
dracmas d’ouro, e duas mil e duzentas mi- 
nas de prata. 

72 E o que deo o resto do povo, forao 
vinte mil dracmas d’ouro, e duas mil minas 
de prata, e sessenta e sete tunicas Sacerdotaes. 

73 E os Sacerdotes, e os Levitas, e os 
porteiros, e os Cantores, e o resto do povo, 
e os Nathineos, e todo o Israel, ficarao ha- 
bitando nas suas cidades. 

CAPITULO VIII. 
Esdras Ic a Lei diante do povo. Celebragiio 

da Festa dos Tabernaculos. 

CIIEGOU o mez setimo ; e os filhos 
d’lsrael eslavao nas suas cidades. E 
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congregou-se todo o povo como hum so ho- 
mem no terreiro, que esta diante da porta 
das aguas: e disserao a Esdras, Escriba, que 
trouxesse o Livro da Lei de Moyses, que o 
Senhor havia preserito a Israel. 

2 O Sacerdote Esdras pois trouxe a Lei 
para diante da multidao dos homens e das 
mulheres, e de todos os que a podiao enten- 
der, no primeiro dia do mez setimo. 

3 E elle leo n’este Livro claramente no 
meio do terreiro, que fica diante da porta 
das aguas, des da manha ate o meio dia, na 
presenca dos liomens e das mulheres, e dos 
entendidos: e todo o povo tinha os ouvidos 
attentos a leitura do Livro. 

4 E Esdras Escriba se pbz em pe sobre 
o estrado de madeira, que elle tinha feito 
para fallar : e estavao em pe junto a elle, a 
sua direita, Mathathias, e Semeia, e Ania, e 
Uria, e Helcia, e Maasia; e a sua esquerda, 
Phadaia, Misael, e Melchias, e Hasum, e 
Hasbadana, Zacharias, e Mosollam. 

5 E abrio Esdras o Livro diante de todo 
o povo : porque elle estava elevado assima 
de todo o povo : e logo que o abrio, todo o 
povo se poz em pe. 

6 E Esdras bemdisse o Senhor, Deos 
Grande : e todo o povo respondeo : Amen, 
Amen, levantando as suas maos: e incli- 
narao-se, e prostrados por terra adorarao a 
Deos. 

7 E Josue, e Bani, e Serebia, Jamin, 
Accub, Septhai, Odia, Maasia, Celita, Aza- 
rias, Jozabed, Hanan, Phalaia, Levitas, 
iaziao estar calado o povo para ouvir a Lei: 
e o povo estava em pe nos seus lugares. 

8 E elies lerao no Livro da Lei de Deos 
distinta e claramente para se entender : e o 
povo entendia quando se estava lendo. 

9 E Nehemias (que se chama tambem o 
Athersatha) e Esdras Sacerdote e Escriba, 
e os Levitas que interpretavao a Lei a todo 
o povo, disserao : Este dia he consagrado 
ao Senhor, nosso Deos ; nao estejais tristes, 
e nem ehoreis. Porque todo o povo, ou- 
vindo as palavras da Lei, se desfazia em 
lagrimas. 

10 E elle lhes disse : Ide, comei viandas 
gordas, e bebei vinho misturado com mel, 
e mandai quinhoes aos que nao tern nada 
preparado para si: porque este he hum dia 
santo do Senhor, e nao estejais contristados : 
porque a alegria do Senhor he a nossa for- 
taleza. 

11 Os Levitas porem faziao estar todo o 
povo em silencio, dizendo: Estai calados, e 
nao vos afflijais, porque he dia santo. 

12 E todo o povo logo se foi a comer, e 
a beber, e mandou quinhoes, e fez grande 
regozijo: porque tinhao entendido as pala¬ 
vras, que Esdras lhes havia ensinado. 

13 E ao outro dia os chefes das familias 
de todo o povo, os Sacerdotes, e os Levitas, 
sc congregarao na presenja de Esdras Es- 
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criba, para que lhes interpretasse as palavra 
da Lei. 

14 E acharao escrito na Lei, ter mandado 
o Senhor por ministerio de Moyses, que os 
filhos d’Israel habitassem debaixo de tendas, 
no dia solemne do mez setimo : 

15 E que elies apregoassem, e divulgas- 
sem por todas as suas cidades, e em Jeru¬ 
salem, dizendo : Sahi ao monte, e trazei 
ramos d’oliveira, e ramos das mais fermosas 
arvores, e ramos de murta, e ramos de pal- 
mas, e ramos das arvores as mais copadas, 
com que se facao as tendas, conforme esta 
escrito. 

16 Sahio pois o povo, e trouxerao os 
ramos. E fizerao para si tendas, cada hum 
no seu terrado, e nos seus atrios, e nos 
atrios da casa de Deos, e no terreiro da 
porta das aguas, e no terreiro da porta 
d’Ephraim. 

17 E todo o ajuntamento dos que tinhao 
vindo do cativeiro, fez tendas, e habitarao 
n’essas tendas: porque nao o tinhao feito 
assirn os filhos d’Israel des do tempo de 
Josue, filho de Nun, ate aquelle dia. E 
foi extraordinario o contentamento. 

18 E Esdras leo no Livro da Lei de 
Deos todos os dias, des do primeiro ate 
o ultimo : e celebrarao esta solemn idade por 
sete dias, e ao oitavo dia a Collecta, segun- 
do o rito. 

CAP1TULO IX. 
Penitencia do povo. Oragdo que os Levitas 

fazem a Deos. Renovagao do Concerto. 

U NO dia vinte e quatro d’este mez, se 
JLj ajuntarao os filhos d’Israel em jejum, e 
vestidos de saccos, e eubertos de terra. 

2 E os da linhagem dos filhos d’Israel 
forao separados de todos os filhos estrangei- 
ros : e elies se presentarao, e confessavao os 
seus peccados, e as iniquidades de seus pais. 

3 E levantarao-se para se porem em pe : 
e lerao no volume da Lei do Senhor, seu 
Deos, quatro vezes no dia; e quatro vezes 
bemdiziao, e adoravao o Senhor, seu Deos. 

4 E pozerao-se sobre o degrao dos Le¬ 
vitas, Josue, e Bani, e Cedmihel, Sabania, 
Bonni, Sarebias, Bani, e Chanani; e levan- 
tarao as suas vozes, e gritarao ao Senhor, 
seu Deos. 

5 E os Levitas, Josue, e Cedmihel, 
Bonni, Hasebnia, Serebia, Odaia, Sebnia, 
Phathahia disserao : Levantai-vos, bemdizei 
o Senhor, vosso Deos, de seculo em seculo : 
e elies bemdigao, Senhor, o sublime Nome 
de tua gloria, dando-lhe toda a sorte de 
benctio e de louvor. 

6 Tu so es o Senhor, tu so fizeste o 
Ceo, e o Ceo dos Ceos, e todo o seu exer- 
cito : a terra, e tudo o que ha n’ella : os 
mares, e tudo o que n’elles se contem : e 
tu das vida a todas estas cousas, e o exercito 
do Ceo te adora. 
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7 Tu mesrnos es, 6 Senlior, nosso Deos, 
o que escolheste Abrao, e o tiraste do fogo 
dos Chaldeos, e lhe deste o nome d’Abrahao. 

8 E achaste o seu coia^ao fiel aos teus 
olhos : e fizeste concerto com elle, que lhe 
darias a Terra dos Chananeos, dos Iletheos, 
e dos Amorrheos, e dos Ferezeos, e dos Je- 
buseos, e dos Gergeseos, para a dares a sua 
des'cendencia: e tu cumpriste as tuas pala- 
vras, porque es justo. 

9 E viste a afflic^ao de nossos pais no 
Egypto: e ouviste os seus clamores sobre o 
Mar vermelho. 

10 E obraste mara vilhas e prodigios so¬ 
bre Farad, e sobre todos os seus servos, e 
sobre todo o povo d’aquelle paiz; porque 
sabias que os tinhao tratado com soberba: 
e tu alcanf aste para ti nome, assim como no 
dia de hoje. 

11 E tu dividiste o mar diante d’elles, 
e passarao ern secco pelo meio do mar : e 
tu precipitaste os seus perseguidores no fun- 
do, como huma pedra que cahe em aguas 
profundas. 

12 E tu foste o seu Conductor de dia 
pela columna de nuvem, e de noite pela co¬ 
lumna de fogo, para conhecerem o caminho, 
por onde hiao. 

13 Tu tambem desceste ao monte Sinai, 
e do Ceo fallaste com elles, e Ihes deste or- 
denan^as justas, e huma Lei de verdade, 
ceremonias, e bons preceitos : 

14 E os ensinaste a santificar o teu Sab- 
bado, e lhes prescreveste por Moyses, teu 
servo, os Mandamentos, e as ceremonias, e 
a Lei. 

15 Tu lhes deste tambem pao do Ceo, 
quando tiverao fome, e tu lhes fizeste arre- 
bentar agua do rochedo, quando tinhao sede, 
e lhes disseste que entrassem e possuissem a 
terra, sobre a qual levantaste tua mao juran- 
do, que lha darias. 

16 Mas elles e nossos pais obrarao sober- 
bamente, e endurecerao as suas cervices, e 
nao ouvirao os teus Mandamentos. 

17 E nao quizerao ouvir, e nao se lem- 
brarao das tuas maravilhas, que tinhas obra- 
do a seu favor. E endurecerao as suas cer¬ 
vices, e se obstinarao voltando para a sua 
escravidao, como de to;ma. Mas tu, 6 
Deos propicio, clemente, e misericordioso, 
sempre paciente, e de muita compaixao, tu 
nao os desamparaste, 

18 Ainda mesmo quando elles fizerao 
para si hum bezerro fundido, e disserao: 
Este he o teu Deos, que te tirou do Egypto: 
e commetterao grandes blasfemias. 

19 Mas tu pela multidao das tuas mise- 
ricordias nao os desamparaste no deserto: 
a columna de nuvem nao se apartou d’elles 
de dia, para os guiar pelo caminho; nem a 
columna de fogo durante a noite, para lhes 
mostrar o caminho por onde deviao ir. 

20 E tu lhes deste o teu bom espirito 
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que os ensinasse, e tu nao retiraste o ten 
manna da sua boca, e lhes deste agua na sua 
sede. 

21 Tu os sustentaste quarenta annos no de¬ 
serto, e nao lhes faltou nada: os seus vesti- 
dos nao se fizerao velhos, e os seus pes nao 
se trilharao. 

22 E tu lhes deste Reinos, e povos, e 
lh os repartiste por sortes : e elles possuirao 
o paiz de Sehon, e o paiz do llei de Hese- 
bon, e o paiz d’Og, Rei de Basan. 

23 FI multiplicaste os seus filhos eomo’as 
estrellas do Ceo, e os trouxeste a terra, onde 
tinhas promettido a seus pais que elles en- 
trariao, e a possuiriao. 

24 E vierao seus filhos, e possuirao a 
terra, e tu humilhaste diante d’elles os Cha¬ 
naneos, habitantes da terra, e lhos entregaste 
nas suas maos, e os seus Reis, e os povos 
do paiz, para fazerem d’elles como lhes desse 
na vontade. 

25 Elles pois tomarao fortes cidades, e 
hum bom terreno, e possuirao casas cheias 
de toda a sorte de bens ; cisternas que ou- 
tros tinhao edificado, vinhas, e olivaes, e 
muitas arvores fructiferas : e comerao, e far- 
tarao-se, e engordarao, e abundarao em de- 
licias pela tua grande bondade. 

26 Mas elles te provocarao a ira, e se 
retirarao de ti, e rejeitarao com desprezo a 
tua Lei; e matarao os teus Profetas, que os 
conjuravao que voltassem para ti: e com¬ 
metterao grandes blasfemias. 

27 E tu os entregaste nas maos de seus 
inimigos, e estes os opprimirao. E no tem¬ 
po da sua tribula^ao clamarao a ti, e tu os 
ouviste do Ceo, e segundo a multidao das 
tuas misericordias lhes deste salvadores, que 
os salvassem das maos de seus inimigos. 

28 E quando se virao em descan^o, tor- 
narao a fazer o mal diante de ti: e tu os 
deixaste nas maos de seus inimigos, que se 
senhorearao, d’elles. E depois se converte- 
rao, e clamarao a ti : e tu os ouviste do 
Ceo, os os livraste huma e muitas vezes, por 
effeito das tuas misericordias. 

29 E tu os solicitaste para que tornassem 
para a tua Lei. Mas elles obrarao sober- 
bamente, e nao ouvirao os teus Mandamen¬ 
tos, e peccarao contra as tuas ordenanfas, 
as quaes se o liomem as observar, achara 
n’ellas a vida: e elles te derao as costas, e 
endurecerao a sua cerviz, e nao te derao 
ouvidos. 

30 E tu por muitos annos differiste o 
castigal-los, e os exhortaste com teu espirito 
por meio dos teus Profetas : e elles nao de¬ 
rao ouvidos; e tu os entregaste nas maos 
dos povos da terra. 

31 Mas tu pela multidao de tuas miseri¬ 
cordias nao os confundiste de todo, nem 
mesmo os desamparaste : porque es hum 
Deos misericordioso, e clemente. 

32 Agora pois, 6 Deos nosso, grande, 
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forte, e terrivel, que conservas o teu pacto e 
a tua misericordia, nao apartes de tua face 
todos os males, que nos tem opprimido a 
nos, aos nossos Reis, e aos nossos Principes, 
e aos nossos Sacerdotes, e aos nossos Profe- 
tas, e a nossos pais, e a todo o teu povo, des 
do tempo do Rei da Assyria ate hoje. 

33 E tu es justo em todas as cousas, que 
tem vindo sobre nos: porque tu obraste se- 
gundo a verdade, e nos nos conduzimos im- 
piamente. 

34 Os nossos Pteis, os nossos Principes, 
os nossos Sacerdotes, e nossos pais nao 
guardarao a tua Lei, nao attenderao os teus 
mandamentos, nem os teus testemunhos, que 
n’elles declaraste. 

35 E elles nos seus Reinos, e na muita 
abundancia de bens, que lhes tinhas dado, 
e na terra tao espaposa e fertil, que tu lhes 
entregaste na sua presenpa, te nao servirao, 
nem se converterao das suas corrompidas 
inclinapoes. 

36 Tu ves que nos mesmos hoje somos 
escravos ; como tambem o he a terra, que 
tu deste a nossos pais, para lhe comerem o 
pao, e os frutos que ella produzisse; nos 
mesmos tambem somos escravos n’ella. 

37 E os seus frutos se multiplicao para 
os Reis, que tu pozeste sobre as nossas ea- 
bepas por causa dos nossos peccados; e elles 
dominao sobre os nossos corpos, e sobre os 
nossos animaes, como bem lhes apraz, e nos 
estamos n’uma grande tribulacao. 

38 Em attencao a todas estas cousas nos 
mesmos celebramos hum concerto, e o es- 
crevemos; e o assignao os nossos Principes, 
os nossos Levitas, e os nossos Sacerdotes. 

CAPITULO X. 
Nomes dos que assignarao o concerto. Di- 

versos regulamentos para a observancia da 
Lei. 

/'"VS que assignarao forao: Nehemias, 
Athersatha, filho de Ilachelai, e Se- 

decias, 
2 Saraias, Azarias, Jeremias, 
3 Pheshur, Amarias, Melchias, 
4 Hatto, Sebenia, Melluch, 
5 Harem, Merimuth, Obdias, 
6 Daniel, Genthon, Baruch, 
7 Mosollam, Abia Miamin, 
8 Maazia, Belgai, Semeia: estes erao 

Sacerdotes. 
9 Os Levitas erao : Josue, filho d’Aza- 

nias, Bennui, dos filhos de Henadad, Ced- 
mihel; 

10 E seus irmaos, Sebenia, Odaia, Ce- 
lita, Phalaia, Hanan, 

11 Micha, Rohob, Ilasebia, 
12 Zachur, Serebia, Sabania, 
13 Odaia, Bani Baninu- 
14 Os Chefes do povo erao : Pharos, 

Phahath-moab, Elam, Zethu, Bani, 
15 Bonni, Azgad, Bebai, 
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16 Adonia, Begoai, Adin, 
17 Ater, Ilezecia, Azur, 
18 Odaia, Hasum, Besai, 
19 Ilareph, Anathoth, Nebai, 
20 Megphias, Mosollam, Hazir, 
21 Mesizabel, Sadoc, Jeddua, 
22 Pheltia, Hanan, Anaia, 
23 Os6e, Hanania, Hasub, 
24 Alohes, Phalea, Sobec, 
25 Rehum, Hasebna, Maasia, 
26 Echaia, Hanan, Anan, 
27 Melluch, Ilaran, Baana: 
28 E o resto do povo, os Sacerdotes, os 

Levitas, os porteiros, e os Cantores, os Na- 
thineos, e todos os que se tinhao separado 
dos povos das terras para abraparem a Lei 
de Deos, as suas mulheres, os seus filhos, e 
as suas filhas, 

29 Todos os que tinhao discernimento 
derao palavra por seus irmaos : os seus 
Magnates, e os que vierao prometter, e 
jurar, que andariao na Lei de Deos, que o 
Senhor tinha dado por meio de Moyses, 
servo de Deos, que guardariao, e observa- 
riao todos os Mandamentos do Senhor, 
nosso Deos, e as suas ordenanpas e as suas 
ceremonias; 

30 E que assim nao dariamos as nossas 
filhas ao povo da terra; nem tomariamos as 
filhas d’elles para os nossos filhos. 

31 E aos povos da terra, que nos trouxe- 
rem cousas de venda, e tudo o necessario 
para o uso da vida, em o dia de Sabbado 
para venderem, nos nao lho compraremos 
nem no Sabbado, nem no dia santificado. 
E deixaremos o setimo anno, e perdoaremos 
todas as dividas. 

32 Nos nos imporemos a obrigacao de dar 
cada anno a terca parte de hum siclo para 
as obras da casa do nosso Deos ; 

33 Para os paes da proposipao, e para o 
Sacrificio perpetuo, e para o liolocausto 
eterno nos Sabbados, nas Calendas, nas Festas 
solemnes, e nos sacrificios pacificos, e nos 
sacrificios pelo peccado : para se rogar por 
Israel, e para todo o ministerio da casa do 
nosso Deos. 

34 E deitamos sortes entre os Sacerdotes, 
e os Levitas, e o povo, acerca da offerenda 
da lenha, para que fosse levada a casa do 
nosso Deos pelas casas de nossos pais, no 
tempo que fosse assignalado, de anno a 
anno : para se queimar sobre o Altar do 
Senhor, nosso Deos, conforme esta escrito 
na Lei de Moyses; 

35 E que trariamos todos os annos a casa 
do Senhor as primicias da nossa terra, e as 
primicias dos frutos de todas as arvores : 

36 E os primogenitos dos nossos filhos, 
e dos nossos gados, como esta escrito na 
Lei, e os primogenitos dos nossos bois, e 
das nossas ovelhas, para serem offerecidos 
na casa do nosso Deos, aos Sacerdotes, que 
servem na casa do nosso Deos; 
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37 E trariamos aos Sacerdotes, para o 
thesouro do nosso Deos, as primicias dos 
nossos alimentos, e dos nossos liquores, e 
dos frutos de todas as arvores, e da vinha, e 
do azeite, e pagariamos o dizimo da nossa 
terra aos Levitas. Os mesmos Levitas re- 
ceberao de todas as Cidades os dizimos de 
nossos trabalhos. 

38 E o Sacerdote, da linhagem d’Aarao, 
tera parte com os Levitas nos dizimos que 
os Levitas reeeberem; e os Levitas offerece- 
rao na casa do nosso Deos o dizimo do 
dizimo, que tiverem recebido, para se guar- 
dar na casa do thesouro. 

39 Porque os filhos d’Israel, e os filhos de 
Levi trarao as primicias do trigo, do vinho, 
e do azeite a casa do thesouro : e alii esta- 
rao os vasos consagrados, e os Sacerdotes, 
e os Cantores, e os porteiros, e os Minis- 
tros ; e nos nao deixaremos a casa do nosso 
Deos. 

CAPITULO XI. 
Nomes dos que jicdrdo em Jerusalem. Ci¬ 

dades habitadas pelas Tribus de Juda, e de 
Benjamin. 

/""AS Principes do povo habitarao em Je- 
rusalem : mas o resto do povo deitou 

sortes, para tirarem huma parte de dez, que 
habitaria em Jerusalem, Cidade santa, e as 
outras nove partes residissem nas outras 
cidades. 

2 E o povo abenjoou todos os homens, 
que se offerecerao voluntariamente para ha- 
bitar em Jerusalem. 

3 Estes sao pois os Principes da provin- 
cia, que habitarao em Jerusalem, e nas ci¬ 
dades de Juda. Cada hum habitou na sua 
heranca, e nas suas cidades, o povo d’Israel, 
os Sacerdotes, os Levitas, os Nathineos, e os 
filhos dos servos de Salomao. 

4 E em Jerusalem residirao dos filhos de 
Juda, e dos filhos de Benjamin : dos filhos 
de Juda, Athaias, filho d’Aziam, filho de 
Zacharias, filho d’Amarias, filho de Sapha- 
tias, filho de Malaleel: dos filhos de Phares, 

5 Maasia, filho de Baruch, filho de Cho- 
lhoza, filho de Hazia, filho d’Adaia, filho de 
Joiarib, filho de Zacharias, filho de hum Si- 
lonita: 

6 Todos estes filhos de Pharos, que ha¬ 
bitarao em Jerusalem, erao quatrocentos e 
sessenta e oito homens valentes. 

7 E estes sao os filhos de Benjamin : 
Sellum, filho de Mosollam, filho de Joed, 
filho de Phadaia, filho de Colaia, filho de 
Masia, filho d’Etheel, filho d’lsaias, 

8 E depois d’elle Gebbai, Sellai, nove- 
centos e vinte e oito homens. 

9 E Joel, filho de Zechri, seu Preposito; 
e Judas, filho de Senua, segundo sobre a 
Cidade. 

10 E dos Sacerdotes : Idaia, filho de Joa- 
rib, e Jachin, 

11 Saraia, filho de Helcias, filho de Mo¬ 
sollam, filho de Sadoc, filho de Meraioth, 
filho d’Achitob, Principe da casa de Deos, 

12 E seus irmaos, occupados nas func- 
qoes do Templo : oitocentos e vinte dous. 
E Adaia, filho de Jeroham, filho de Phelelia, 
filho d’Amsi, filho de Zacharias, filho de 
Pheshur, filho de Melchias, 

13 E seus irmaos, principes das familias : 
duzentos [e quarenta e dous. E Amassai 
filho d’Azreel, filho de Ahazi, filho de Mo- 
sollamoth, filho d’Emmer, 

14 E seus irmaos, homens poderosissi- 
mos: cento e vinte oito, e seu chefe Zabdiel, 
filho de hum dos poderosos. 

15 E dos Levitas: Semeia, filho de Lla- 
sub, filho d’Azaricam, filho de Hasabia, filho 
de Boni, 

16 E Sabathai e Josabed, Intendentes de 
todas as obras, que se faziao exteriormente 
na casa de Deos, dos Principaes dos Le¬ 
vitas. 

17 E Mathania, filho de Micha, filho de 
Zebedei, filho d’Asaph, o chefe dos que lou- 
vavao, e publicavao a gloria do Senhor, 
orando; e Becbecia, o segundo d’entre seus 
irmaos, e Abda, filho de Samua, filho de 
Galal, filho d’ldithum: 

18 Todos os Levitas na Cidade santa, du¬ 
zentos e oitenta e quatro. 

19 E os porteiros, Accub, Telmon, e seus 
irmaos, que guardavao as portas, erao cento 
e setenta e dous. ■ 

20 E o resto dos Sacerdotes d’lsrael e 
dos Levitas, em todas as cidades de Juda, 
cada hum na sua heranca. 

21 E os Nathineos, que habitavao em 
Ophel, e Siaha, e Gaspha dos Nathineos. 

22 E o Chefe dos Levitas em Jerusalem, 
era Azzi, filho de Bani, filho de Hasabia, 
filho de Mathanias, filho de Micha. Dos 
filhos d’Asaph, os Cantores no servico da 
casa de Deos. 

23 Porque o Rei tinha posto hum pre- 
ceito sobre elles, e a ordem que se devia 
observar todos os dias entre os Cantores. 

24 E Fathahia, filho de Mesezebel, dos 
filhos de Zara, filho de Juda, Commissario 
do Rei, em todos os negocios do povo, 

25 E sobre as habitacoes por todas as 
suas terras. Dos filhos de Juda habitarao 
em Cariatharbe, e nas suas dependencias ; e 
em Dibon, e nas suas dependencias; e cm 
Cabseel, e nas suas aldeias ; 

26 E em Jesue, e em Molada, e em 
Bethphaleth, 

27 E em Ilasersual, e em Bersabee, e 
nas suas dependencias; 

28 E em Sieeleg, e em Mochona, e nas 
suas dependencias; 

29 E em Remmon, e em Saraa, e em 
Jerimuth, 

30 Em Zanoa, em Odollam, e nas suas 
aldeias; em Lachis e nas suas dependencias; 
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e cm Azeca, e nas suas dependencias. E 
ficarao em Bersabee ate o valle d’Ennom. 

•31 E os filhos de Benjamin se estabele- 
cdrao des de Geba, em Mechmas, e em Hai, 
e em Bethel, e nas suas dependencias; 

32 Em Anathoth, em Nob, em Anania, 
33 Em Asor, em Rama, e em Gethaim, 
34 Em Hadid, em Seboim, e em Nebal- 

lat, em Lod, 
35 E em Ono, valle dos artifices.- 
36 E os Levitas tinhao as suas repar- 

tiyoes em Juda e Benjamin. 

CAPITULO XII. 
Nomes dos principaes d'entre os Sacerdotes, e 

dos Levitas, que voltardo com Zorobabel. 
Dedicaqdo dos muros de Jerusalem. 

TASTES sao os Sacerdotes e os Levitas, 
-*-1‘ que voltarao com Zorobabel, filho de 
Salathiel, e com Josue : Saraia, Jeremias, 
Esdras, 

2 Amaria, Melluch, Hattus, 
3 Sebenias, Rheum, Merimulh, 
4 Addo, Genthon, Abia, 
5 Miamin, Madia, Belga, 
6 Semeia, e Joiarib, Idaia, Sellum, Amoc, 

Helcias, 
7 Idaia. Estes erao os principaes d’entre 

os Sacerdotes, e seus irmaos, .em tempo de 
Josue. 

8 Os Levitas porem erao: Jesua, Bennui, 
Cedmihel, Sarebia, Juda, Mathanias, que 
presidiao com seus irmaos aos hymnos : 

9 E Becbecia e Hanni, e seus irmaos, 
cada hum no seu emprego. 

10 Josue porem gerou a Joacim, e Joacim 
gerou a Eliasib, e Eliasib gerou a Joiada, 

11 E Joiada gerou a Jonathan, Jonathan 
gerou a J eddoa. 

12 E em tempo de Joacim erao os Sacer¬ 
dotes e os Chefes das familias : Da de Sa¬ 
raia, Maraia; da de Jeremias, Hanania: 

13 Da de Esdras, Mosollam; da de 
Amaria, Jolianan: 

14 Da de Milicco, Jonathan ; da de Se¬ 
benias, Jose: 

15 Da de Haram, Edna; da de Ma- 
raioth, Held: 

16 Da de Adaia, Zacharias ; da de Gen¬ 
thon, e Mosollam : 

17 Da de Abia, Zecliri; da de Miamin e 
de Moadia, Phelti: 

18 Da de Belga, Sammua; da de Se- 
maia, Jonathan : 

19 Dade Joiarib, Matbanai; da de Jo- 
daia, Azzi: 

20 Da de Sellai, Celai; da de Amoc, 
Ileber : 

21 Da de Helcias, Hasebia; da de Idaia, 
Nathanael. 

22 Os Levitas, em tempo d’Eliasib, e de 
Joiada, e de Johanan, e de Jeddoa, chefes 
das familias, e Sacerdotes, forao escritos sob 
Dario, Rei dos Persas. - 
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23 Os filhos de Levi, chefes das familias, 
forao escritos no Livro dos Annaes, ate o 
tempo de Jonathan, filho d’Eliasib. 

24 E os Chefes dos Levitas erao: Ha¬ 
sebia, Serebia, e Josue, filho de Cedmihel: 
e seus irmaos pelas suas classes, para can- 
tarem e publicarem os louvores, conforme 
o preceito de David, homem de Deos, e 
para servirem igualmente segundo o seu 
turno. 

25 Mathania, e Becbecia, Obedia, Mosol¬ 
lam, Telmon, Aecub, erao os guardas das 
portas e dos vestibulos ante as portas. 

26 Estes erao em tempo de Joacim, filho 
de Josue, filho de Josedec, e em tempo de 
Nehemias, Governador, e d’Esdras, Sacer- 
dote e Escriba. 

27 Ao tempo porem da dedicacao do 
muro de Jerusalem, buscarao-se os Levitas 
de todos os seus lugares, para os trazerem a 
Jerusalem, e para fazerem a Dedieayao e a 
solemnidade com acfoes de grapas, e em 
canticos, e ao toque de tymbales, de salte- 
rios, e de citharas. 

28 Ajuntarao-se pois os filhos dos can- 
tores do campo dos arredores de Jerusalem, 
e das aldeias de Nethuphati; 

29 E da casa de Galgal, e dos territories 
de Geba e d’Azmaveth : porque os cantores 
tinhao edificado aldeias para si a roda de 
Jerusalem. 

30 E tendo-se purificado os Sacerdotes e 
os Levitas, purificarao tambem o povo, e as 
portas, e os muros. 

31 Eu porem fiz subir os principes de 
Juda sobre o muro, e puz clous grandes co- 
ros dos que cantavao os louvores. E cami- 
nharao para a direita sobre o muro para a 
banda da porta da esterqueira. 

32 E depois d’elles foi Osaias, e ametade 
dos principes de Juda, 

33 E Azarias, Esdras, e Mosollam, Judas, 
e Benjamin, e Semeia, e Jeremias. 

34 E dos filhos dos Sacerdotes com as 
trombetas, Zacharias, filho de Jonathan, 
filho de Semeia, filho de Mathanias, filho de 
Michaia, filho de Zechur, filho d’Asaph. 

35 E seus irmaos, Semeia, e Azareel, 
Malalai, Galalai, Maai, Nathanael, e Judas, 
e Hanani, com os instrumentos musicos de 
David, homem de Deos: e Esdras, Escriba 
estava diante d’elles na porta da Fonte. 

36 E defronte d’elles subirao pelos de- 
graos da Cidade de David, na elevayao do 
muro, por cima da casa de David, e ate a 
porta das aguas para o Oriente. 

37 E o segundo coro dos que davao 
grayas caminhava em frente, e eu o seguia, 
e ametade do povo sobre o muro, e sobre 
a torre dos fornos, e ate a maior largura 
do muro; 

38 E sobre a porta d’ Ephraim, e sobre 
a porta velha, e sobre a porta dos peixes, e 
sobre a torre de Ilananeel, e sobre a torre 
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d’Emath, e ate fi porta do rebanho : e elles 
pararao na porta da prisao. 

39 E pararao os dous coros dos que can- 
tavao os louvores do Senhor diante da casa 
de Ueos; e eu, e ametade dos Magistrados 
comigo. 

40 E os Sacerdotes, Eliachim, Maasia, 
Miamin, Michea, Elioenai, Zacharias, Ha- 
nanias, com as trombetas ; 

41 E Maasia, e Semeia, e Eleazar, e 
Azzi, e Johanan, e Melchia, e Elam, e Ezer. 
E os Cantores cantarao em voz clara, com 
Jezraia, seu Prefeito : 

42 E n’aquelle dia immolarao fermosas 
victimas, e se alegrarao; porque Deos os 
tinha enchido de huma alegria extraordinaria; 
e tambem suas mulheres e filhos se encherao 
de gozo; e a alegria de Jerusalem se ouvio 
de longe. 

43 Escolherao-se tambem n’aquelle dia 
entre os Sacerdotes e Levitas homens, que 
fossem intendentes das camaras do thesouro 
para as libacoes, e primicias, e dizimos, para 
que pelas suas maos as apresentassem os 
Magnates da Cidade em honorifica accao de 
grapas : porque Juda se alegrou, estando 
assistindo os Sacerdotes e os Levitas. 

44 E elles observarao a ordenanpa do 
seu Deos, e a da expiapao, e os cantores, e 
os porteiros, conforme o preceito de David, 
e o de Salomao, seu filho : 

45 Porque des do principio, em tempo 
de David, e d’Asaph, se tinhao estabelecido 
chefes dos cantores, que em hymnos canta- 
vao, e publicavao os louvores de Deos. 

46 E todo o Israel, em tempo de Zoro- 
babel, e em tempo de Nehemias, davao aos 
cantores, e aos porteiros as suas porp oes dia¬ 
rias, e santificavao aos Levitas e os Levitas 
santificavao aos filhos d’Aarao. 

CAPITULO XIII. 
Tendo Nehemias ido para Artaxerxes, ao tor- 

nar para Jerusalem aeha muitas desordens, 
a que elle pue remedio. 

1VTAQUELLE dia leo-se no Volume de 
^ Moyses, ouvindo o povo ; e achou-se 

escrito n’elle, que os Ammonitas e os Moa- 
bitas nao deviao entrar ja mais na Igreja de 
Deos: 

2 Porque nao tinhao vindo a receber os 
filhos d’Israel com pao e agua: e porque 
assalariarao a Balaam, para os amaldipoar ; 
mas o nosso Deos converteo a maldipao qm 
benpao. 

3 Succedeo pois, que quando ouvirao a 
Lei, separarao d’Israel todos os estrangeiros. 

4 E isto era encarregado ao Sacerdote 
Eliasib, que havia sido Intendente do the¬ 
souro da casa do nosso Deos, e se tinha 
aparentado com Tobias. 

5 Fez elle pois para si huma camara 
grande, e alii estavao ante elle os que de- 
positavao os donativos, e o incenso, e os 

vasos, e os dizimos do trigo, do vinho, e do 
azeite, as porpoes dos Levitas, e dos can¬ 
tores, e dos porteiros, e as primicias Sa- 
cerdotaes. 

6 E em todo este tempo nao me achei em 
Jerusalem; porque no anno trinta e dous 
d’Artaxerxes, Rei de Babylonia, vim eu ter 
com o Rei ;• e no cabo dos dias suppliquei 
ao Rei. ■ 

7 E voltei para Jerusalem, e soube do 
mal, que Eliasib tinha commettido por ser- 
vir a Tobias, fazendo-lhe hum aposento nos 
atrios da casa de Deos. 

8 E o mal me pareceo em extremo grande. 
E deitei os moveis da casa de Tobias fora 
da camara : 

9 E ordenei, que se purificassem os apo- 
sentos; o que assim se fez: e reconduzi 
para alii os vasos da casa de Deos, as ofle- 
rendas, e o incenso. 

10 Soube tambem que os quinhoes dos 
Levitas nao lhes forao dados : e que cad a 
hum dos Levitas, e dos cantores, e dos. que 
serviao no Templo, tinhao fugido para o 
seu paiz: 

11 E tratei a causa contra os Magistra¬ 
dos, e lhes disse : Porque deixamos nos a 
casa de Deos ? E os congreguei, e os fiz 
ficar nas suas estancias. 

12 E todo o Juda trazia para os cellei- 
ros os dizimos do trigo, do vinho, e do 
azeite. 

13 E nos estabelecemos por Intendentes 
dos celleiros a -Selemia, Sacerdote, e a Sa- 
doc, Escriba, e a Phadaia, d’entre os Levi¬ 
tas ; e com elles a Hanan, filho de Zachur, 
filho de Mathanias : porque se tinhao acha- 
do fieis; e lhes forao confiadas as porpoes 
de seus irmaos. 

14 Lembra-te de mim, Deos meu, por 
estas cousas ; e nao apagues as boas obras, 
que eu fiz na casa do meu Deos, e a respeito 
das suas ceremonias. 

15 Naquelle tempo vi em Juda homens, 
que pisavao nos lagares ao Sabbado, que 
carretavao molhos, e que carregavao sobre 
os jumentos vinho, e uvas, e figos, e toda a 
casta de cargas, e que as traziao a Jerusalem 
em dia de Sabbado. E eu lhes ordenei ex- 
pressamente, que vendessem nos dias, em 
que era licito vender. 

16 E os Tyrios moravao na Cidade, e 
traziao peixe, e todas as cousas de venda: e 

■as vendiao em Jerusalem aos filhos de Juda 
em os Sabbados: 

17 E reprehendi aos Magnates de Juda, 
e lhes disse : Que maldade he esta, que 
commetteis, profanando o dia de Sabbado ? 

18 Nao he isto o mesrno que fizerao nos- 
! sos pais, e o nosso Deos fez cahir toda esta 
jcalamidade sobre nos, e sobre esta Cidade ? 
! E vos augmentais a sua ira sobre Israel, 
violando o Sabbado ? 

J 19 Succedeo pois, que quando comepavao 
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as portas de Jerusalem a estar em descanfo 
no dia de Sabbado, disse : que fechassem 
as portas, e mandei que nao as abrissem 
ate passado o Sabbado; e puz a alguns 
de meus criados as portas, para que nin- 
guem fizesse entrar carga algurna em dia 
de Sabbado. 

20 E os negociantes, e os que traziao 
para vender toda a casta de cousas de venda, 
ficarao huma ou duas vezes fora de Jeru¬ 
salem. 

21 E eu Ihes protestei, e lhes disse: 
Porque vos pondes defronte, tao perto dos 
muros ? Se outra vez fizerdes tal, far-vos-hei 
eastigar. Por tanto d’aquelle tempo em 
diante, nao tornarao mais em o Sabbado. 

22 E ordenei tambem aos Levitas que se 
purificassem, e que viessem guardar as 
portas, e santificar o dia de Sabbado : e 
por isso lembra-te de mim, Deos meu, e 
perdoa-me segundo a multidao das tuas 
misericordias. 

23 E n’aquelle mesmo tempo vi eu Ju- 
deos, que se'casavao com mulheres d’Azot, 
d’Ammon, e de Moab. 

24 E seus filhos fallavao meia lingua 
Azotica, e nao podiao fallar Judaico, e fal¬ 
lavao conforme a linguagem d’estes dous 
povos. 

25 E eu os reprehendi, e maldipoei. E 

castiguei alguns d’elles, e lhes fiz rapar os 
cabellos, e os fiz jurar por Deos, que nao 
dariao suas filhas aos filhos dos estrangeiros, 
e nao tomariao filhas estrangeiras para seus 
filhos, nem para si mesmos, dizendo : 

26 Nao he assim que peccou Salomao, 
Rei d’lsrael? E certamente nao havia Rei 
semelhante a elle entre todos os povos, e elle 
era amado do seu Deos, e Deos o tinha 
constituido Rei sobre todo o Israel: e com 
tudo as mulheres estrangeiras o fizerao cahir 
no peccado. 

27 Por ventura tambem nos desobedien- 
tes faremos este tao grande mal, que preva- 
riquemos contra o nosso Deos, e nos case- 
mos com mulheres estrangeiras ? 

28 E d’entre os filhos de Joiada, filho 
d’Eliasib, Surnmo Sacerdote, havia hum, que 
era genro de Sanaballat, Iloronita, a quern 
aff'ugentei de mim. 

29 Senhor, Deos meu, lembra-te contra 
aquelles, que manchao o Sacerdocio, e o 
Direito Sacerdotal e Levitico. 

30 Eu os purifiquei pois de todos os estran¬ 
geiros, e restabeleci a ordem dos Sacerdotes, 
e dos Levitas, cada hum no seu ministerio; 

31 E na oblacao da lenha nos tempos 
assignados, e na offerenda das primicias. 
Lembra-te de mim, Deos meu, para usares 
comigo de misericordia. Amen. 

ESTHER. 

CAPITULO I. 
Banquete dado por Assuero. A Rainha 

Vasthi recusa assistir a elle. Assuero a 
repudia. 

DM tempo d’Assuero, que reinou des da 
India ate a Ethiopia sobre cento e vinte 

sete Provincias; 
2 Quando elle se assentou no Throno do 

seu Reino, era a cidade de Susan a capital 
do seu Imperio. 

3 E no anno terceiro do seu Imperio, 
fez hum grande convite a todos os principes, 
e gentes da sua corte, aos mais valerosos 
dos Persas, e illustres dos Medos, e aos 
governadores das provincias, estando elle 
presente; 

4 Para ostentar as riquezas da gloria do 
seu Reino, e mostrar a grandeza do seu po- 
der, por muito tempo, a saber de cento e 
oitenta dias. 

5 E quando se cumpriao os dias d’este 
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convite, convidou a todo povo, que se acha- 
va em Susan, desde o maior ate ao menor : 
e ordenou, que por sete dias se preparasse 
hum banquete no atrio do jardim, e do bos- 
que, que estava plantado de Real mao, e 
com magnificencia Real. 

6 E pendiao de todas as partes pavilhoes 
de cor celeste, e branca, e de jacintho, sosti- 
dos de cordoes de finissimo linho, e de 
purpura, que passavao por anneis de mar- 
fim, e se sostinhao em columnas de mar- 
more. Havia tambem dispostos leitos de 
ouro e de prata, sobre o pavimento, semea- 
do de esmeraldas, e de marmore de Paros: 
embutido com admiravel variedade de fi- 
guras. 

7 E os convidados bebiao por vasos de 
ouro, e os manjares se serviao em baixella 
sempre differente. Servia-se assim mesmo 
vinho em abundancia, e excellente, como 
correspondia a magnificencia de hum Rei. 

8 Ninguem constrangia a beber os que o 
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nao queriao; antes tinha ordenado o llei 
que hum dos grandes da sua corte presidisse 
a cada mesa, para que cada hum tomasse o 
de que gostava. 

9 A Ivainha Vasthi tambem fez hum 
banquete para as mulheres no palacio, em 
que o Rei Assuero costumava residir. 

10 E ao dia setirno, quando o Rei estava 
mais alegre, e no calor do vinho, que elle 
tinha bebido com excesso, rnandou a Mau- 
man, e Bazatha, e Ilarbona, e Bagatha, e 
Abgatha, e Zethar, e Charchas, sete eunu- 
chos, que assistiao ao seu servico, 

11 Que introduzissem a presenf a do Rei 
a Rainha Vasthi, com o seu diadema na ca- 
bepa, para que todos os seus povos, e gran¬ 
des da corte vissem a sua belleza: porque 
era em extremo fermosa. 

12 Porem ella recusou obedecer, e se de- 
dignou de ir, conforme o Rei lhe tinha man- 
dado intimar pelos eunuchos. Do que irado 
o Rei, e todo transportado em furor, 

13 Consultou os Sabios, que sempre an- 
davao junto da sua pessoa, conforme o cos¬ 
tume ordinario de todos os Reis, e por cujo 
conselho fazia elle todas as cousas, porque 
sabiao as leis, e ordenapoes antigas: 

14 (Ora os primeiros e os mais proximos 
erao Charsena, e Sethar, e Admatha, e Thar- 
sis, e Mares, e Marsana, e Mamuchan, que 
erao os sete principaes dos Persas, e dos 
Medos, que nunca perdiao de vista o Rei, 
e que costumavao ser os primeiros, que se 
assentavao ao pe d’elle) 

15 A que pena estava sujeita a Rainha 
Vasthi, por nao haver obedecido a ordem 
del Rei Assuero, que lhe havia enviado pelos 
eunuchos. 

16 E respondeo Mamuchan, em presenp a 
do Rei, e dos grandes : A Rainha Vasthi 
nao somente offendeo ao Rei, mas tambem 
a todos os povos, e a todos os principes, 
que ha por todas as provineias do Rei 
Assuero. 

17 Porque o que fez a Rainha chegara a 
noticia de todas as mulheres, para que te- 
nhao em pouco a seus maridos, e digao : O 
Rei Assuero mandou vir a Rainha Vasthi a 
sua presenpa, e ella nao quiz. 

18 E a sua imitapao as mulheres de todos 
os Persas e Medos desprezarao os mandados 
de seus maridos : o que supposto a ira do 
Rei he justissima. 

19 Se he pois do teu agrado, faze que se 
publique hum edicto, e que se escreva con¬ 
forme a Lei dos Persas e Medos, que nao 
he permittido violar, que a Rainha Vasthi 
nao tome a entrar ja mais a presenpa do 
Rei; senao que receba o seu Reino outra, 
que seja melhor que ella. 

20 E isto seja publicado por todo o domi- 
nio das tuas provineias (que he mui dilatado) 
e todas as mulheres tanto de grandes, como 
de pequenos darao honra a seus maridos. 

21 Pareceo bem o conselho ao Rei, e aos 
grandes : e o Rei o fez conforme ao conse¬ 
lho de Mamuchan. 

22 E enviou cartas a todas as provineias 
do seu Reino, em diversas linguas, e carac- 
teres, conforme cada napao o pudesse enten- 
der, e ler, dizendo, que os maridos erao os 
senhores, e os superiores em suas casas : e 
que isto se publicasse por todos os povos. 

CAPITULO II. 
Esther vein a ser Esposa d’Assuero. Mar- 

doclieo descohre a conjura^do de dous Eu¬ 
nuchos. 

TJASSADAS assim as cousas, quando a 
ira do Rei Assuero era ja applacada, 

lembrou-se elle de Vasthi, e do que ella ti¬ 
nha feito, e do que tinha padecido : 

2 E disserao-lhe os criados do Rei, e 
seus Ministros: Busquem-se para o Rei 
donzellas, que sejao virgens e fermosas, 

3 E enviem-se por todas as provineias 
pessoas que eseolhao donzellas de bom pa- 
recer e virgens: e tragao-as a cidade de 
Susan, e ponhao-se na casa das mulheres, 
em poder do eunucho Egeo, que esta en- 
carregado de guardar as mulheres do Rei; 
e apromptem-se-lhes todos os seus atavios, 
e o mais que houverem mister. 

4 E aquella, que entre todas mais agra- 
dar aos olhos do Rei, essa sera Rainha em 
lugar de Vasthi. Agradou este parecer ao 
Rei: e mandou-lhes que fizessem, conforme 
tinhao aconselhado. 

5 Havia na cidade de Susan hum ho- 
mem Judeo, por nome Mardocheo, filho de 
Jair, filho de Semei, filho de Cis, da linha- 
gem de Jemini, 

6 Que tinha sido trasladado de Jerusalem 
n’aquelle tempo, que Nabuchodonosor, Rei 
de Babylonia, tinha feito levar para esta 
cidade a Jechonias, Rei de Juda. 

7 Tinha elle criado huma filha de seu 
irmao, chamada Edissa, e por outro nome 
Esther; e que tinha perdido pai e mai: 
era em extremo fermosa, e engrapada. E 
havendo fallecido seu pai e sua mai, Mardo¬ 
cheo a tinha adoptado por filha. 

8 Como pois por toda a parte se tivesse 
publicado o mandado do Rei, e se trouxes- 
sem a Susan muitas donzellas fermosissi- 
mas, e se entregassem ao eunucho Egeo; 
trouxerao-lhe tambem entre as outras a 
Esther, para ser guardada com as mu¬ 
lheres. 

9 Ella lhe agradou, e achou grapa em 
seus olhos. E mandou a hum eunucho, 
que se desse pressa aos enfeites, e lhe desse 
o que lhe pertencia, e sete donzellas das de 
melhor parecer da casa do Rei, e que at- 
tendesse ao adorno e bom tratamento assim 
d’ella, como das suas criadas. ; 

10 Esther nao lhe quiz dizer de que terra, 
nem de que nacao era; porque Mardocheo 
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lhe tinha ordenado, que guardasse n’isso hum 
grande segredo: 

11 Elle todos os dias passeava diante do 
vestibulo da casa, onde estavao guardadas 
as virgens escolhidas, cuidadoso do estado 
em que se acharia Esther, e desejoso de sa¬ 
ber o que lhe aconteceria. 

12 E quando chegou o tempo, em que 
cada huma das donzellas pela sua ordem 
devia ser apresentada ao Rei, e concluidas 
todas as cousas, que correspondiao ao seu 
adorno, hia ja correndo o mez duodecimo : 
por quanto, por seis mezes se ungiao com 
oleo de myrrha, e por outros seis usavao de 
certos unguentos e aromas. 

13 E quando se haviao de apresentar ao 
Rei, lhes davao tudo quanto pediao concer- 
nente ao seu adorno; e ataviando-se a seu 
gosto, desde a habitayao das mulheres passa- 
vao a camara do Rei. 

14 E a que havia entrado a noite, sahia 
pela manha, e d’alli era levada a outra se- 
gunda habitayao, que estava ao cuidado do 
eunucho Susagazi, que tinha o governo’das 
concubinas do Rei: e nao podia ja voltar 
de novo ao Rei, se o Rei o nao quizesse, e 
por seu nome a mandasse vir. 

15 Passado pois hum certo tempo, estava 
ja proximo o dia, em que devia ser apresen¬ 
tada ao Rei Esther, filha de Abihail, irmao 
de Mardocheo, a cjual este havia adoptado 
por filha. Nao pedio ella nada para se 
ataviar; mas o eunucho Egeo, que tinha 
inspeccao sobre as donzellas, lhe deo o que 
quiz para que se enfeitasse. Porque era de 
hum ar mui fermoso, e de incrivel belleza, 
e parecia aos olhos de todos engrayada, e 
amavel. 

16 Foi pois levada a camara do Rei As- 
suero no mez decimo, chamado Tebeth, no 
setimo anno do seu reinado. 

17 0 Rei a amou mais do que a todas as 
outras mulheres, e ella achou graya, e favor 
diante d’elle mais que todas as mulheres; e 
poz sobre a sua eabeya a coroa Real, e a fez 
Rainha em lugar de Vasthi. 

18 E mandou que se preparasse hum 
banquete magnificentissimo para todos os 
grandes, e para os seus criados pelo casa- 
mento, e vodas d’Esther. E concedeo alli- 
vio a todas as provincias, e fez donativos 
dignos da magniticencia de hum tao grande 
Principe. 

19 E em quanto a segunda vez se bus- 
cavao virgens, e se ajuntavao n’um mesmo 
lugar, esteve Mardocheo sempre assistindo 
a porta do Rei: 

20 Esther, conforme a sua ordem, com 
tudo nao havia ainda manifestado a sua pa- 
tria, e nayao. Porque Esther cumpria pon- 
tualmente quanto elle mandava: e tudo fazia 
do .mesmo modo que costumava fazel-lo, 
quando sendo menina a criava. 

21 Naquelle tempo pois, em que Mardo- 
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cheo estava a porta do Rei, mostrarao-.se 
mal contentes Bagathan, e Thares, dois eu- 
nuchos do Rei, que erao porteiros, e cuida- 
vao da primeira entrada do palacio: e in- 
tentarao levantar-se contra o Rei, e matal-lo. 

22 O que descobrio Mardocheo, e imme- 
diatamente deo d’isso parte a Rainha Es¬ 
ther: e ella ao Rei, em nome de Mardocheo, 
que lhe havia dado aviso. 

23 Fizerao-se as averiguacoes, e se achou 
ser verdade: e ambos morrerao em huma 
forca. E tudo foi registado nas historias, e 
posto nos annaes na presenya do Rei. 

CAPITULO III. 
Exaltaguo d'Aman. 0 seu odio contra Mar¬ 

docheo. Annan alcanca hum edicto do Rei, 
em que se mandavao matar todos os Judeos 
sujeitos a Assuero. 

EPOIS d’isto exaltou o Rei Assuero a 
Aman, filho d’Amadathi, que era da 

linhagem d’Agag : e poz o seu assento so¬ 
bre todos os principes, que tinha. 

2 E todos os servos do Rei, que esta¬ 
vao a porta do palacio, dobravao os joelhos 
diante d’Aman, e o adoravao; porque assim 
o tinha mandado o Imperador: so Mardo¬ 
cheo nao dobrava os joelhos diante d’elle, 
nem o adorava. 

3 E os servos do Rei, que presidiao as 
portas do palacio, lhe disserao: Porque nao 
cumpres as ordens do Rei como os outros ? 

4 E depois de lhe dizerem isto muitas 
vezes, vendo que elle nao os queria ouvir, 
disserao-no a Aman, querendo saber se elle 
persistiria n’esta resoluyao : porque lhes ti¬ 
nha dito que era Judeo. 

5 O que ouvido por Aman, e tendo co- 
nhecido por experiencia que Mardocheo nao 
dobrava os joelhos diante d’elle, e nao o ado¬ 
rava, concebeo grande ira; 

6 Mas elle reputava por nada empregar 
as suas maos so em Mardocheo ; porque 
tinha ouvido que era Judeo de nayao : e 
quiz antes acabar com toda a nayao dos Ju¬ 
deos, que assistiao no Ileino d’Assuero. 

7 No anno duodecimo do Reinado d’As¬ 
suero, no primeiro mez (chamado Nisan) 
foi diante d’Aman lanyada na urna a 
sorte, que em Hebreo se chama Phur, 
para se saber em que dia, e em que mez 
se devia matar toda a nayao Judaica : e 
cahio a sorte no mez duodecimo, chamado 
Adar. 

8 Entao disse Aman ao Rei Assuero: 
Ha hum povo disperso por todas as pro¬ 
vincias do teu Reino, e separado entre 
si mutuamente, que pratica novas Leis, e 
ceremonias, e que de mais a mais despreza 
as ordenayoes do Rei. E tu sabes muito 
hem que he do interesse do teu Reino 
nao sofver que a licenya o torne ainda mais 
insolente. 

9 Ordena logo, se te praz, que elle 
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pere^a, e eu pagarei aos Thesoureiros do teu 
Erario dez mil talentos. 

10 Entao o Rei tirou do seu dedo o an- 
nel, que costumava trazer, e o deo a Aman, 
filho d’Amadathi, da linhagem d’Agag, ini- 
migo dos Judeos, 

11 E disse-lhe : Guarda para ti a prata, 
que me offereces ; e no tocante ao povo faze 
o que quizeres. 

12 E forao chamados os Secretarios do 
Rei no mez primeiro de Nisan, no dia treze 
do mesmo mez: e foi escrilo, como tinha 
ordenado Aman, a todos os Satrapas do 
Rei, e aos Juizes, das provincias, e das di- 
versas napoes, como cada huma d’ellas o 
podia ler, e ouvir conforme a variedade de 
Linguas, em nome do Rei Assuero : e as 
cartas selladas com o seu annel, 

13 Forao enviadas pelos correios do Rei 
a todas as provincias, para que matassem e 
acabassem com todos os Judeos, des de o 
menino ate o velho, meninos, e mulheres, 
em hum mesmo dia, isto he, a treze do 
mez duodecimo, que se chama Adar, e sa- 
queassem os sens bens. 

14 E esta era a substancia das cartas, 
para que todas as provincias o 'soubessem, 
e se prevenissem para o dito dia. 

15 Os correios, que se enviarao, se apres- 
savao a cumprir a ordem do Rei. E logo 
se affixou em Susan o Edicto, a tempo que 
o Rei e Aman faziao banquete; e todos os 
Judeos, que havia na cidade, se debulhavao 
em lagrimas. 

CAP1TULO IV. 
Consternaqdo dos Judeos. Mardocheo in¬ 

forma a Esther do que se passava. Ella 
se dispoe a ir foliar uo Rei. 

ARDOCHEO, tendo sabido isto, ras- 
gou os seus vestidos, e vestio-se de 

sacco, cubrindo a cabepa de cinza; e cla- 
mava em altas vozes no meio da praca da 
cidade, dando a conhecer a amargura do seu 
corapao, 

2 E vindo com este pranto ate a porta do 
palacio. Porque nao era permittido entrar 
vestido de sacco no palacio do Rei. 

3 Em todas as provincias, cidades, e lu- 
gares, aonde este cruel edicto do Rei tinha 
chegado, era grande a consternapao entre os 
Judeos, os jejuns, os lamentos, e os prantos, 
usando muitos de cilicios e de cinza em lu- 
gar de leito. 

4 E as criadas de Esther, e os eunuchos 
entrarao a dar-lhe a noticia. E quando o 
ouvio ficou consternada; e enviou hum ves¬ 
tido, para que despindo o sacco, lho vestis- 
sem : mas elle nao o quiz receber. 

5 E chamando Esther ao eunucho 
Athach, que o Rei lhe tinha dado para 
a servir, mandou-lhe que fosse ter com 
Mardocheo, e soubesse d’elle porque fazia 
isto. 

[Port.] 

6 E sahindo Athach, foi em busca de 
Mardocheo que estava na prapa da cidade, 
diante da porta do palacio : 

7 E este o informou de tudo, o que havia 
passado, de que maneira Aman prometteo 
por huma somma de dinheiro nos thesouros 
do Rei pela matanpa dos Judeos. 

8 Deo-lhe tambem huma copia do edicto, 
que estava affixado em Susan, para a mos- 
trar a Rainha, e para a advertir, que fosse 
ter com o Rei, e lhe rogasse pelo seu povo. 

9 Tendo voltado Athach, referio a Esther 
tudo, o que Mardocheo lhe tinha dito. 

10 Ella lhe respondeo, e mandou que 
dissesse a Mardocheo: 

11 Todos os servos do Rei, e todas as 
provincias, que estao debaixo do seu domi- 
nio, sabem que se hum homem, ou huma 
mulher entrar, sem ser chamado, na camara 
do Rei, no mesmo ponto sem recurso he 
morto: excepto se o Rei estende para elle 
o seu sceptro d’ouro em sinal de clemencia, 
e lhe salva assim a vida. Como poderei eu 
logo ir ter com o Rei, quando ha ja trinta 
dias que elle me nao mandou chamar ? 

12 0 que ouvido por Mardocheo, 
13 Mandou ainda dizer a Esther: Nao 

te persuarlas, que por isso que estas na casa 
do Rei, salvaras tu so a vida entre todos os 
Judeos: 

14 Porque se tu agora te calares, por 
outro caminho se salvarao os Judeos; mas 
tu, e a casa de teu pai perecereis. E quern 
sabe se por ventura foste elevada a Rainha, 
para que estivesses prompta em tal con- 
junctura ? 

15 E de novo mandou Esther dizer a 
Mardocheo estas palavras : 

16 Vai, e ajunta todos os Judeos, que 
achares em Susan, e orai todos por mim. 
Nao comais, nem bebais por tres dias, e tres 
noites: e eu jejuarei da mesma sorte com as 
minhas criadas ; e depois d’isto irei buscar 
o Rei, obrando contra a Lei, sem ser cha- 
mada, e expondo-me a morte e ao perigo. 

17 Foi logo Mardocheo, e executou tudo 
o que Esther lhe tinha ordenado. 

CAP1TULO V. 
Esther se present a diante d' Assuero. Convi- 

da-o a que venha ao banquete, que ella lhe 
tern preparado. Aman toma resolugao de 

fazer pendurar a Mardocheo. 

terceiro dia tomou Esther vestidos 
Reaes, e apresentou-se no quarto in¬ 

terior do palacio Real, defronte da sala do 
Rei: e elle estava sentado sobre o seu 
throno no fundo do palacio, defronte da porta 
da sala. 

2 E tendo visto parada a Rainha Esther, 
ficou d’ella agradado ; e estendeo para ella 
o sceptro d’ouro, que tinha na mao. E 
chegando-se Esther, beijou a ponta do seu 
sceptro. 
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3 E o Rei lhe disse: Que he o que que- 
res, Rainha Esther? Que petipao he a tua? 
Ainda quando tu me pepas ametade do 
Reino, se te dara. 

4 E ella respondeo : Se agrada ao Rei, 
supplico que venhas hoje ao meu quarto, e 
Aman comtigo a hum banquete, que tenho 
disposto. 

5 E o Rei sem mais demora, disse: 
Chamai logo a Aman, para que obedepa 
a vontade de Esther, Vierao pois o Rei 
e Aman ao banquete, que a Rainha lhes 
havia apparelliado. 

6 E o Rei lhe disse, depois de bem farto 
de vinho : Que desejas tu que eu te de? 
E que he o que me pedes ? Ainda que 
tu me pepas ametade do meu Reino, a al- 
canparas. 

7' E Esther lhe respondeo : A minha pe¬ 
tipao, e os meus rogos sao estes : 

8 Se tenho achado grapa diante do Rei, 
e se ao Rei lhe apraz conceder-me o que 
pepo, e cumprir a minha petipao : venha o 
Rei e Aman ao banquete, que lhes tenho 
apparelhado, e amanlia declararei ao Rei a 
minha vontade. 

9 Sahio pois Aman aquelle dia alegre e 
contente. E havendo visto a Mardocheo 
sentado as portas do palacio, e que nao so 
nao se havia levantado para o cortejar, se¬ 
nao que.nem sequer se havia movido do seu 
assento, se irritou em extremo. 

10 E dissimulando a ira, voltou para sua 
casa, e convocou os seus amigos, e a Zares, 
sua mulher: 

11 E patenteou-lhes a grandeza das suas 
riquezas, e o grande numero de seus filhos, 
e alta gloria a que o Rei o tinha elevado 
sobre todos os grandes e seus cortezaos. 

12 E accrescentou depois d’isto : A Rai¬ 
nha Esther a nenhum outro cliamou para o 
banquete com o Rei, senao a mim: e ama- 
nha tenho de comer tambem no seu quarto 
com o Rei. 

13 Mas ainda que tenho tudo isto, nada 
me parece ter, em quanto vir o Judeo 
Mardocheo assentado diante das portas do 
palacio. • 

14 E Zares, sua mulher, e os outros 
amigos lhe responderao: Manda levantar 
huma viga bem grande, que tenha sincoenta 
covados d’altura, e dize pela manha ao Rei 
que faca pendurar n’ella a Mardocheo ; e 
assim iras alegre para o banquete com o Rei. 
Agradou-lhe o conselho, e mandou que se 
preparasse huma cruz bem alta. 

CAPITULO VI. 
Honras feitas a Mardocheo. Confusao 

dH Aman. 

ASSOU o Rei aquella noite sem dormir, 
e mandou que lhe trouxessem as histo- 

rias e os annaes dos tempos precedentes. E 
quando elles se liao diante d’elle, 
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2 Chegou-se aquelle lugar onde estava 
escrito, como Mardocheo tinha avisado da 
conjurapao dos eunuchos Bagathan, e Thares, 
que haviao intentado assassinar o Rei As- 
suero. 

3 O que tendo ouvido o Rei, disse : 
Que honra e que recompensa recebeo Mar¬ 
docheo por esta fidelidade ? Os seus servos 
e Ministros lhe disserao : Nao tem recebido 
a menor recompensa. 

4 E o Rei immediatamente disse : Quern 
esta na antecamara? Porque Aman havia 
entrado no quarto interior da casa Real, 
para suggerir ao Rei, que mandasse por 
a Mardocheo no patibulo, que lhe tinha 
preparado. 

5 Responderao os criados: Aman esta na 
antecamara. E disse o Rei : Entre. 

6 E havendo entrado, lhe disse: Que 
deve fazer-se com aquelle homem, a quern 
o Rei deseja honrar? E Aman, pensando 
no seu corapao, e crendo que o Rei a ne¬ 
nhum outro queria honrar, senao a elle, 

7 Respondeo: O homem, a quern o Rei 
deseja honrar, 

8 Deve ser adornado de Vestiduras 
Reaes, e montar sobre hum cavallo, dos 
que se serve o Rei, e levar sobre a sua ca- 
beca a coroa real, 

9 E que o primeiro dos principes, e dos 
grandes do Rei leve pelas redeas o seu ca¬ 
vallo, e indo pela prapa da cidade, diga em 
alta voz: Assim he que sera honrado todo 
aquelle, a quern o Rei quizer honrar. 

10 E disse-lhe o Rei : Vai depressa; e 
tomando o manto Real, e o cavallo, faze 
tudo o que tens dito ao Judeo Mardocheo, 
que esta assentado diante das portas do pa¬ 
lacio. Ve nao deixes de fazer cousa alguma 
das que disseste. 

11 Tomou pois Aman o manto Real, e 
o cavallo; e tendo vestido a Mardocheo 
na prapa da cidade, e depois de o montar 
a cavallo, hia elle diante, e clamava : De tal 
honra he digno aquelle, a quem o Rei qui¬ 
zer honrar. 

12 E voltou Mardocheo para a porta do 
palacio : e Aman se recolheo a toda a pressa 
para sua casa, chorando e com a cabepa 
cuberta: 

13 E contou a Zares, sua mulher, e aos 
amigos tudo o que lhe tinha acontecido. E os 
sabios, com quem elle se aconselhava, e sua 
mulher lhe responderao : Se este Mardo¬ 
cheo, diante do qual tu comepaste a cahir, 
he da linhagem dos Judeos, tu nao lhe po- 
deras resistir; mas cahiras diante d’elle. 

14 Ao tempo que elles ainda fallavao, 
chegarao os eunuchos do Rei, e o obrigarao 
a ir a pressa ao banquete, que a Rainha ha¬ 
via preparado. 

CAPITULO VII. 

Descobre Esther ao Rei a damnada resolu- 
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gao d.' Aman. He Aman pendurado no 
mesmo patibulo, que tinha mandado levan- 
tar para Mardocheo. 

T^NTROU pois o Rei e Aman, parabeber 
-*-* com a Rainha. 

2 E disse-lhe o Rei tambem n’este segundo 
dia, depois de se ter aquecido com o vinho : 
Que he o que tu me pedes, para que se 
te conceda ? E que queres que se fa^a ? 
Ainda que pepas ametade do meu Reino, 
a teras. 

3 Esther lhe respondeo : O’ Rei, se eu 
achei grapa aos teus olhos, e se assim te 
apraz, concede-me a minha vida, pela qual 
te rogo, e a do meu povo, pelo qual in¬ 
tercede. 

4 Porque nos fomos entregues, eu e o 
meu povo, a sermos destropados, degolados, 
e perecer. E oxala fossemos ao menos 
vendidos por escravos e por escravas : este 
mal seria supportavel, e lastimando me ca- 
laria; mas agora ha hum nosso inimigo, 
cuja crueldade redunda sobre o mesmo Rei. 

5 E respondendo o Rei Assuero, disse : 
Quem he esse, e qual he o seu poder, para 
que tenha a ousadia de fazer isso ? 

6 E disse Esther: O nosso inimigo e 
perseguidor he este malvado Aman. Elle, 
ouvindo isto, ficou logo aturdido, nao po- 
dendo supportar nem o aspecto do Rei, 
nem o da Rainha. 

7 E o Rei se levantou irado, e do lugar 
do convite entrou em hum jardim plantado 
de arvores. Aman se levantou tambem, 
para rogar a Rainha Esther pela propria 
vida ; porque conheceo que o Rei lhe havia 
disposto a ruina. 

8 Tendo Assuero voltado do jardim 
plantado d’arvores, e tendo entrado no lugar 
do banquete, achou que Aman se tinha lan- 
pado no leito, em que estava Esther, e 
disse : Ate estando eu presente, quer na 
minha mesma casa fazer violencia a Rainha. 
Ainda nao havia sahido da boca do Rei esta 
palavra, quando logo lhe cubrirao a cara. 

9 E disse Harbona, hum dos eunuchos, 
que era do servipo ordinario do Rei: Sabei 
que em casa de Aman esta levantado hum 
madeiro, que tem cincoenta covados de al- 
tura, que tinha preparado para Mardocheo, 
que fallou em defesa do Rei. E o Rei lhe 
disse: Pendurai-o n’elle. 

10 Foi Aman pois pendurado no patibulo, 
que elle tinha preparado para Mardocheo : 
e a ira do Rei se aplacou. 

CAPITULO VIII. 
Exaltaqao de Mardocheo. Edicto a favor 

dos Judeos. 

"jVT O mesmo dia doou o Rei Assuero a 
Rainha Esther a casa d’Aman, inimigo 

dos Judeos, e Mardocheo foi presentado ao 
Rei. Porque Esther lhe tinha confessado 
que elle era seu tio paterno. 

2 E o Rei tomou o annel, que tinha 
mandado tirar a Aman, e o deo a Mardo¬ 
cheo. Esther fez tambem a Mardocheo 
Intendente da sua casa. 

3 E nao contente com isto, ella se lanpou 
aos pcs do Rei, e com lagrimas lhe fallou e 
pedio, que desse ordem, para que nao ti- 
vesse elfeito o mao designio de Aman, filho 
de Agag, nem as suas iniquas maquinapoes, 
que havia excogitado contra os Judeos. 

4 E o Rei, segundo o costume, estendeo 
com a sua mao para ella o sceptro d’ouro, 
para lhe dar mostras de clemencia : e levan- 
tando-se ella, se poz em pe diante do Rei, 

5 E disse : Se assim apraz ao Rei, e se 
tenho achado grapa nos seus olhos, e nao 
lhe parece ser injusto o meu rogo, supplico, 
que com novas cartas, sejao revogadas as 
primeiras de Aman, perseguidor e inimigo 
dos Judeos, com as quaes mandava, que 
fossem estes exterminados em todas as pro- 
vincias do Rei. 

6 Porque como poderei eu sofrer a ma- 
tanpa e estrago do meu povo ? 

7 E o Rei Assuero respondeo a Rainha 
Esther, e ao Judeo Mardocheo: Eu doei a 
Esther a casa d’Aman, e a elle mandei-o 
pregar n’uma cruz, porque se atreveo a es- 
tender a sua mao contra os J udeos. 

8 Escrevei pois aos Judeos em nome do 
Rei, como bem vos parecer, e sellai as 
cartas com o meu annel. Porque este era 
o costume, que ninguem se atrevia a oppor- 
se as cartas, que se enviavao em nome do 
Rei, e erao selladas com o seu annel. 

9 E chamados os Secretaries e escrivaes 
do Rei (e como entao era o terceiro mez, 
que se ehama Siban) no dia vinte e tres do 
mesmo mez, forao escritas as cartas, da ma- 
neira que quiz Mardocheo, e dirigidas aos 
Judeos, e aos principes, e aos governadores 
e aos Juizes, que presidiao a cento e vinte 
e sete provincias do Reino, des da India ate 
a Ethiopia; provincia por provincia, e povo 
por povo, conforme as suas linguas e cara- 
cteres, e aos Judeos, para que pudessem 
lel-las, e entendel-las. 

10 E estas cartas, que se enviavao em 
nome do Rei, forao selladas com o seu an¬ 
nel, e levadas pelos seus postilhoes : os 
quaes, discorrendo com diligencia por todas 
as provincias, prevenissem as primeiras car¬ 
tas com estas segundas ordens. 

110 Rei lhes mandou ao mesmo tempo, 
que em cada cidade buscassem os Judeos, 
e lhes ordenassem que se ajuntassem e se 
apromptassem todos, para defenderem as 
suas vidas, e para matarem e exterminarem 
os seus inimigos, com as suas mulheres e 
filhos e todas as suas casas, e que saqueas- 
sem os seus despojos. 

12 E assinou-se a todas as provincias hum 
mesmo dia para a vinganpa, a saber, o dia 
treze do duodecimo mez, chamado Adar. 
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13 E a substantia da carta foi esta: Que 
se notificasse em todas as terras e povos, 
sugeilos ao dominio do Rei Assuero, que os 
Judeos estavao promptos para tomarem vin- 
ganpa de seus inimigos. 

14 E partirao em continente os postilhoes 
levando os avisos; e o Edicto do Rei foi 
affixado em Susan. 

15 Mardocheo pois, sahindo do palacio, 
e da presenpa do Rei, resplendecia com a 
Real opa, cor de jacintho e d’azul celeste, 
levando huma coroa d’ouro na cabepa, e 
vestido de hum manto de seda e de purpura: 
e toda a cidade se encheo de regozijo, e de 
alegria. 

16 E aos Judeos parecia-lhes ter-llies 
nascido huma nova luz, gosto, honra, e al- 
voropo. 

17 Em todos os povos, cidades, e pro- 
vincias, onde chegavao as ordens do Rei, 
havia huma alegria extraordinaria, banquetes 
e convites, e dia de festa : de tal sorte que 
muitos das outras napoes e seitas abraparao 
a sua Religiao e ceremonias; porque o 
nome do povo Judaico tinha enchido de 
Sim grande terror a todos os espiritos. 

CAPITULO IX. 
Os Judeos, segundo a ordem do Rei, matdo 

a todos os que tinhao conspirado na sua per¬ 
du. Instituem huma Festa em memoria 
d'este seu livramento, 

A SSIM no dia treze do mez duodecimo, 
-t-*- que nos ja dissemos antes chamar-se 
Adar, quando se destinava a matanpa de 
todos os Judeos, e os seus inimigos estavao 
anciosos do seu sangue, os Judeos pelo con 
trario comeparao a ser mais fortes, e a vin 
gar-se dos seus adversaries. 

2 E se ajuntarao em cada huma das ci- 
dades, povos, e lugares, para atacarem os 
seus inimigos, e perseguidores. E nenhum 
ousava resistir-lhes; porque o medo do 
seu poder se tinha apoderado de todos os 
povos. 

3 Porque tanto os Juizes das provincias, 
como os governadores, e os Intendentes, e 
todos os de qualquer dignidade, que em 
cada lugar presidiao as obras, punhao os 
Judeos nas nuvens, pelo temor que tinhao 
de Mardocheo : 

4 O qual elles sabiao ser o principal do 
palacio, e que tinha grande poder; e a fama 
do seu nome crescia de dia em dia, e andava 
voando pelas bocas de todos. 

5 Fizerao pois os Judeos grande carni- 
paria nos seus inimigos, e os matarao, re- 
tribuindo-lhes o mal, que elles lhes tinhao 
intentado fazer: 

6 A ponto tal que ate em Susan, ma¬ 
tarao quinhentos homens, sem contar os dez 
filhos d’Arnan Agagita, inimigo dos Judeos : 
cujos nomes sao estes : 

7 Pharsandatha, e Delphon, e Esphatha, 
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8 E Phoratha, e Adalia, e Aridatha, 
9 E Phermesta, e Arisai, e Aridai, e Je- 

zatha. 
10 Tendo-os morto, nao quizerao os Ju¬ 

deos tocar no despojo de seus bens. 
11 E logo se referio ao Rei o numero dos 

que tinhao sido mortos em Susan. 
12 E elle disse a Rainha: Na cidade de 

Susan, matarao os Judeos quinhentos ho¬ 
mens, afora os dez filhos d’Aman : que 
grande cuidas tu que sera a mortandade que 
elles fazem em todas as provincias? Que 
mais me pedes, e que queres tu que eu man- 
de se faca ? 

13 E ella lhe respondeo : Se ao Rei 
assim lhe apraz, de-se poder aos Judeos de 
fazerem ainda a manha em Susan, o que 
fizerao hoje, e os dez filhos d’Aman sejao 
pendurados em patibulos. 

14 E o Rei mandou que assim se fizesse. 
E logo foi affixado em Susan, o Edicto; e 
os dez filhos d’Aman .forao pendurados. 

15 E juntos os Judeos no dia quatorze 
do mez d’Adar, forao mortos trezentos ho¬ 
mens em Susan ; porem elles nao lhes sa- 
quearao os seus bens. 

16 E da mesma sorte por todas as pro- 
vincias, que estavao sujeitas ao Imperio do 
Rei, se pozerao os Judeos em defesa das 
suas vidas, matando os seus inimigos e per- 

uidores : em tanto numero, que chegarao 
os mortos a setenta e sinco mil homens ; e 
nenhum poz a mao em cousa alguma de 
seus bens. 

17 E no dia treze do mez d’Adar come- 
pou a matanpa em toda a parte, e cessou no 
dia quatorze. O qual elles ordenarao que 
fosse solemne, e que se celebrasse por todos 
os seculos seguintes com banquetes, jubilos 
e festins. 

18 E os que haviao executado a mortan¬ 
dade na cidade de Susan, empregarao n’ella 
o dia treze e quatorze do mesmo mez ; e 
cessarao de matar no dia quinze. E por esta 
razao estabelecerao que se solemnizasse o 
mesmo dia com banquetes e regozijos. 

19 Os Judeos porem, que assistiao nas 
Villas nao muradas e nas Aldeas, decretarao 
o dia quatorze do mez d’Adar, para os ban¬ 
quetes e regozijos, de mode que n’este dia 
fazem grandes divertimentos, e mandao huns 
aos outros alguma cousa dos seus banquetes 
e iguarias. 

20 Mardocheo pois escreveo todas estas 
cousas, e resumindo-as n’uma carta, a man¬ 
dou aos Judeos, que habitavao em todas as 
provincias do Rei, tanto nas mais proximas, 
como nas mais remotas, 

21 A fim de que o dia quatorze e o dia 
quinze do mez d’Adar fossem para elles 
dias de Festa, e que os celebrassem todos os 
annos para sempre com solemnes honras: 

22 Porque n’estes dias se vingarao os 
Judeos dos seus inimigos, e o seu luto e 
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tristeza se mudou em alegria e gosto; e que 
estes dias fossem de banquete e de regozijo, 
e n’elles mandassem buns aos outros por- 
poes das suas iguarias, e fizessem seus pre- 
sentinhos aos pobres. 

23 E os Judeos admittirao entre os seus 
ritos solexunes tudo o que comeparao a fazer 
n’aquelle tempo, e que Mardocheo na sua 
carta lhes mandou que fizessem. 

24 Porque Aman, filho d’Amadathi, da 
rapa d’Agag, inimigo eadversario dos Ju¬ 
deos, formou contra elles o mao projecto de 
os matar, e de os extinguir: e lanpou sobre 
isto Phur, que na nossa Lingua significa o 
mesmo que Sorte. 

25 Mas Esther depois foi ter com o Rei, 
supplicando-lhe que previnisse os designios 
d’Aman com huma carta do Rei, e que fizes- 
se cahir sobre a sua cabepa o mal, que elle 
tinha projectado contra’ os Judeos. Com 
effeito os pregarao n’uma cruz a elle e a 
seus filhas; 

26 E des de aquelle tempo estes dias 
se chamarao Phurim, isto he, das Sortes : 
porque o Phur, ou a Sorte foi lanpada na 
urna. E todas as cousas, que passarao, se 
contem no volume de huma carta, isto he, 
d’este Livro : 

27 E em memoria do que padecerao, e 
da mudanca que depois houve, tomarao os 
Judeos a seu cargo, e dos seus descendentes, 
e de todos os que quizerao aggregar-se a 
sua Religiao, que a nenhum fosse licito 
passar estes dous dias sem solemnidade : os 
quaes se notao n’esta Escritura, e se obser- 
vao em certos tempos, pelos annos que se 
hao de seguir perpetuamente. 

28 Estes sao huns dias, que nunca se 
apagarao da memoria dos homens; e aos 

quaes todas as provincias de gerapao em 
gerapao celeb rarao por toda a terra: e nao 
ha cidade alguma, onde os dias de Phurim, 
isto he, das Sortes, nao sejao guardados 
pelos Judeos, e por seus filhos, que estao 
obrigados a estas ceremonias. 

29 Porque a Rainha Esther, filha d’Abi- 
hail, e Mardocheo, Judeo, escreverao ainda 
segunda carta, para que com o maior cui- 
dado ficasse estabelecido este dia solemne 
para o futuro. 

30 E mandarao dizer a todos os Judeos, 
que moravao nas cento e vinte e sete pro¬ 
vincias do Rei Assuero, que tivessem paz, 
e reeebessem a verdade, 

31 Observando os dias das Sortes, e ce- 
lebrando-os a seu tempo com grande ale¬ 
gria : assim como o haviao ordenado Mar¬ 
docheo, e Esther, e elles se obrigarao por 
si, e pela sua descendencia, a guardar os 
jejuns, e clamores, e dias das Sortes, 

32 E tudo, o que se contem na historia 
d’este Livro, que se chama Esdier. 

CAPITULO X. 
Grandeza d'Assuero. Voder de Mardocheo. 

U O Rei Assuero havia feito tributaria to- 
da a terra, e todas as Ilhas do mar : 

2 E nos Livros dos Medos, e dos Persas 
se acha escrito, qual foi o seu poder, e o 
seu dominio, e a sublimidade de grandeza, a 
que elle elevou Mardocheo : 

3 E de que modo Mardocheo, Judeo de 
napao, veio a ser o segundo depois do 
Rei Assuero: e grande entre os Judeos, e 
amado do commum de seus irmaos, pro- 
curando bens ao seu povo, e fallando 
aquillo, que conduzia a tranquillidade da 
sua napao. 

JOB. 

CAPITULO I. 
Origern de Job. Sua virtude. Suas rique- 

zas. Deos permitte ao demonio que o 
tente. Job perde os seus bens, e os seus 

fdhos. 

T_TAVIA hum varao na terra de Hus, por 
nome Job; e era este varao sincero, e 

recto, e que temia a Deos, e se retirava do 
mal. 

2 E nascerao-lhe sete filhos, e tres filhas. 
3 E possuia sete mil ovelhas, tres mil 

camelos, e quinhentas juntas de bois, e qui- 

nhentas jumentas, e familia numerosissima : 
e . este varao era grande entre todos os 
Orientaes. 

4 E seus filhos hiao, e se banqueteavao 
em suas casas, cada hum em seu dia. E 
mandavao convidar as suas tres irmans para 
virem comer e beber com elles. 

5 E tendo decorrido o tumo dos dias do 
banquete, mandava Job chamar a seus filhos, 
e os purificava, e levantando-se de madru- 
gada., offerecia holocaustos por cada hum 
d’elles. Porque dizia: Talvez que meus 
filhos tenhao peccado, e que tenhao ofl’en- 
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dido a Deos nos seus corapoes. Assim o 
fazia Job todos os dias. 

6 Mas hum certo dia, como os filhos de 
Deos se tivessem presentado diante do Se- 
nhor, achou-se tambem entre elles Satanaz. 

7 E o Senhor lhe disse: Donde vens tu ? 
Elle respondeo, dizendo: Girei a terra, e 
andei-a toda. 

8 E o Senhor lhe disse: Acaso consi- 
deraste tu a raeu servo Job, que nao ha 
semelhante a elle na terra ; varao sincere, e 
recto, e que teme a Deos, e que se affasta 
do mal ? 

9 Satanaz respondendo, disse; Acaso 
Job teme de balde a Deos ? 

10 Nao o circumvallaste tu a elle, e a 
sua casa, e a todos os seus bens, nao tens 
abenpoado as obras de suas maos, e nao 
tem as suas possessoes crescido na terra? 

11 Mas estende tu hum pouco a tua 
mao, e toca em tudo o que elle possue ; e 
veras se elle te nao amaldicoa na tua mesma 
cara. 

12 Disse pois o Senhor a Satanaz ; 
Olha, tudo o que elle tem, esta em teu po- 
der : somente nao estendas a tua mao con¬ 
tra elle. E Satanaz sahio da presenpa do 
Senhor. 

13 E hum dia, em que seus filhos e 
filhas estavao comendo, e bebendo vinho 
em casa de seu irmao primogenito, 

14 Veio ter com Job hum messageiro, 
que lhe disse: Os bois lavravao, e as ju- 
mentas pastavao junto a elles; 

15 E vierao sobre elles de repente os 
Sabeos, e levarao tudo, e passarao a espada 
os criados ; e so eu escapei para te trazer a 
nova. 

16 E estando ainda este fallando, veio 
outre, e disse : Fogo de Deos cahio do 
Ceo, e ferindo as ovelhas, e aos pastores, os 
consumio ; e escapei eu so para te trazer a 
nova. 

17 Ainda este fallava, e eis-que chegou 
outro, e disse: Os Chaldeos se dividirao 
em tres esquadroes, e se lanparao sobre os 
camelos, e os levarao, e ate tambem passa¬ 
rao a espada os criados; e so eu escapei 
para te trazer a nova. 

18 Ainda este estava fallando, e eis-que 
entrou outro, e disse : Estando teus filhos e 
filhas comendo, e bebendo vinho em casa 
de seu irmao mais velho, 

19 De repente se levantou hum vento 
muito rijo da banda do deserto, e abalou os 
quatro cantos da casa, a qual cahindo es- 
magou a teus filhos, e morrerao; e so eu 
escapei para te trazer a nova. 

20 Entao se levantou Job, e rasgou os 
seus vestidos, e tosquiada a cabepa, pros- 
trando-se em terra, adorou, 

21 E disse : Nu sahi do ventre de minha 
mai, e nu tornarei para la : o Senhor o deo, 
o Senhor o tirou : como foi do agrado do 
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Senhor, assim succedeo : bemdito seja o 
Nome do Senhor. 

22 Em todas estas cousas nao peccou 
Job pelos seus labios, nem fallou cousa 
algi.ma indiscreta contra Deos. 

CAPITULO II. 
Jobferido de hum horroroso mal. Sua mul/ier 

o inmlta. Seus amigos, tendo vindo para 
o consolar, deixao-se estar ao pe d'elle, 
sem dizerem palavra. 

SUCCEDEO, que em certo dia vies- 
sem os filhos de Deos; e presentando-se 

diante do Senhor, veio tambem Satanaz 
entre elles, e poz-se na sua presenpa, 

2 E disse o Senhor a Satanaz : Donde 
vens tu ? Elle respondeo, dizendo: Girei a 
terra, e andei-a toda. 

3 E disse o Senhor a Satanaz : Nao tens 
considerado ao meu servo Job, que nao ha 
outro semelhante a elle na terra; varao 
sincere e recto, e que teme a Deos, e que se 
retira do mal, e que ainda conserva a sua 
innocencia? Mas tu me tens incitado contra 
elle, para o affligir em vao. 

4 E Satanaz respondeo, dizendo: O ho- 
mem dara pelle por pelle, e deixara tudo o 
que possue pela sua vida : 

5 E senao, estende a tua mao, a toca-lhe 
nos ossos e na came, e entao veras se elle te 
nao amaldipoa cara a caia. 

6 Disse pois o Senhor a Satanaz : Eis- 
aqui elle esta debaixo da tua mao ; mas 
guarda a sua vida. 

7 Tendo pois sahido Satanaz da presen- 
pa do Senhor, ferio a Job de huma chaga 
maligna, des da planta do pe ate o alto da 
cabepa: 

8 Job assentado n’um monturo, raspava 
com hum pedapo de telha a podridao. 

9 E sua mulher lhe disse: Ainda tu 
perseveras na tua simplicidade ? Louva a 
Deos e morre. 

10 Job lhe respondeo: Fallaste como 
huma das mulheres tolas: se nos temos 
recebido os bens da mao de Deos, porque 
nao receberemos tambem os males ? Em 
todas estas cousas nao peccou Job com os 
seus labios. 

11 Por tanto tres amigos de Job, tendo 
ouvido todo o mal, que lhe havia succedido, 
vierao cada hum do seu lugar a verem-no, 
Eliphaz de Theman, e Baldad de Suha, e 
Sophar de Naamath. Porque se tinhao ajus- 
tado para juntos o virem visitar, e para o 
consolarem. 

12 Tendo pois de longe levantado os 
olhos, nao o conhecerao, e exclamando cho- 
rarao ; e rasgados os seus vestidos, lancarao 
po ao ar sobre as suas cabepas. 

13 E se assentarao com elle na terra 
sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia 
palavra: porque viao que a dor era ex- 
cessiva. 
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CAPITULO III. 
Job amaldigoa o dia do scu nascimento, 

e ckora a sua miseria. 

EPOIS d’isto abrio Job a sua boca, e 
amaldiyoou o dia do seu nascimento, 

2 E fallou assim: 
3 Perepa o dia em que eu fui nascido, e a 

noite em que se disse : Foi concebido hum 
homem. 

4 Converta-se aquelle dia em trevas; 
Deos des do alto Ceo nao olhe para elle, 
nem elle seja esclarecido pela luz. 

5 Escurefao-no as trevas, e a sombra da 
morte; cerque-o huma negra escuridao; e 
seja envolto em amargura. 

6 Hum tenebroso redemoinho occupe 
aquella noite; nao se conte entre os dias do 
anno; nem se numere entre os mezes. 

7 Seja aquella huma noite solitaria, e 
nao digna de louvor : 

8 Amaldipoem-na aquelles, que amaldi- 
foao o dia; os que estao promptos para 
suscitar a Leviathan : 

9 Escurefao-se as estrellas pela sua ne- 
gridao; ella espere a luz e nao a veja; 
nem o nascimento da aurora quando raia: 

10 Porque ella nao fechou as portas do 
ventre, que me trouxe; nem apartou de 
meus olhos os males. 

11 Porque nao morri eu dentro do ventre 
de minha mai; porque jiao pereci tanto 
que sahi d’elle ? 

12 Porque fui recebido entre os joelhos? 
porque me alimentarao com o leite dos 
peitos ? 

13 Porque agora dormindo estaria em 
silencio ; e descanyaria no meu somno : 

14 Juntamente com os Reis e conse- 
lheiros da terra, que fabricao para si soli- 
does: 

15 Ou com os principes, que possuem 
ouro, e enchem suas casas de prata : 

16 Ou como aborto, que se occulta, nao 
existiria; ou como os que, depois de con- 
cebidos, nao virao a luz. 

17 Alii os impios cessarao de tumultos ; 
e alii acharao descanpo os eanpados de 
forcas. 

18 E os encarcerados em outro tempo 
estao ja sem molestia; nem ouvirao a voz 
do exactor. 

19 0 pequeno e o grande alii estao; e o 
escravo esta livre de seu senhor. 

20 Porque foi concedida luz ao misera- 
vel, e vida aos que estao em amargura de 
animo ? 

21 Os que esperao a morte, e nao lhes 
vem, como os que cavao em busca de hum 
thesouro : 

22 E que ficao transportados d’alegria, 
quando achao o sepulcro. 

23 A hum homem que nao sabe o ca- 
minho, e a quern Deos cercou de trevas ? 

24 Suspiro antes, de comer; e os meus 
gemidos sao bem como aguas que inun- 
dao : 

25 Por quanto o temor, que temia, me 
veio; e me aconteceo o que receava. 

26 Por ventura nao dissimulei ? nao me 
calei ? nao estive socegado ? e veio sobre 
mim a indignapao. 

CAPITULO IV. 
Eliphaz accusa a Job d'impaciencia. Sus- 

tenta que o homem nao pode ser attri- 
bu/ado, senao pelos sens peccados; e que 
Job nao se deve crer innocente diante de 
Deos. 

NTAO respondendo Eliphaz de Tho¬ 
rn an disse : 

2 Se comefarmos a fallar-te, talvez que 
tu o leves de ma mente; mas quem podera 
conter a palavra concebida ? 

3 Eis-aqui ensinaste a muitos, e deste 
vigor a maos cansadas ; 

4 As tuas palavras firmarao aos que 
vacillavao; e fortaleceste aos joelhos tre- 
mulos: 

5 Porem agora veio sobre ti o a^oute, e 
desfalleceste; ferio-te, e tu te perturbaste. 

6 Onde esta aquelle teu temor, a tua 
fortaleza, a tua paciencia, e a perfeif ao dos 
teus caminhos ? 

7 Lembra-te, te pe^o, que innocente 
pereceo jamais ? ou quando forao os Justos 
destruidos ? 

8 Antes bem tenho visto, que os que 
obrao iniquidade, e semeao dores, e as 
segao, 

9 Perecerao a hum assopro de Deos, e 
forao eonsumidos pelo espirito da sua ira. 

10 O rugido do leao, e a voz da leoa, e 
os dentes dos cachorros dos leoes se que- 
brarao. 

11 O tigre morreo, porque nao tinha 
presa, e os cachorros dos leoes forao dis- 
sipados. 

12 Mas a mim se me disse huma pa¬ 
lavra em segredo, e os meus ouvidos, como 
as furtadelas, perceberao huma parte do seu 
ruido. 

13 No horror de huma visao nocturna, 
quando o somno cosluma occupar os senti- 
dos dos homens, 

14 Assaltou-me o medo, e o tremor, e 
todos os meus ossos estremecerao : 

15 E ao passar diante de mim hum 
espirito, os cabellos da minha came se ar- 
ripiarao. 

16 Parou diante hum, cujo rosto eu 
nao conhecia; hum vulto diante dos meus 
olhos, e ouvi huma voz como de branda 
virafao : 

17 Por ventura o homem, em compara- 
jao de Deos, sera justificado, ou o varao 
sera mais puro que o seu Creador ? 

18 Ainda os mesmos que o servem, nao 
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sao estaveis; e entre os seus Anjos achou 
crime : 

19 Quanto mais aquelles que morao era 
casas de lodo, que tern o fundamento de 
terra, serao consumidos como pela trapa ? 

20 Da manlia ate a tarde serao destro- 
pados : e porque nenhum tern intelligencia, 
perecerao para sernpre. 

21 Aquelles porem que d’elles restarem, 
serao arrebatados: morrerao, e nao em 
sabedoria. 

CAPITULO V. 
Eliphaz sustenta, que a prosperidude dos 

impios sernpre he logo dissipada. El/e 
exhorta a Job a que recorra a Deos pela 
penitencia. 

HAMA pois, se ha alguem que te res- 
ponda ; e volta-te para algurn dos San¬ 

tos. 
2 Certamente a ira mata o fatuo, e a 

inveja mata o pequeno. 
3 Eu vi o insensato com profundas rai¬ 

zes ; e logo amaldipoei o seu luzimento. 
4 Longe estarao seus filhos da salvapao, 

e serao pisados aos pes na porta, e nao 
havera quern os livre. 

5 A sua messe comerla-ha o faminto, e o 
armado o arrebatara ; e os sequiosos bebe- 
rao as suas riquezas. 

6 Nada se faz na terra sem causa, e da 
terra nao nasce a dor. 

7 O homem nasce para o trabalho, e a 
ave para voar. 

8 Por isso eu rogarei ao Senhor, e a Deos 
dirigirei a rninha falla : 

9 O qual faz cousas grandes, e irnpene- 
traveis ; e maravilhas sem numero : 

10 Que derrama a chuva sobre a face da 
terra, e tudo rega com as aguas : 

11 Que exalta aos humildes; e aos tristes 
levanta com felicidade : 

12 Que dissipa os pensamentos dos ma- 
lignos, para que as suas maos nao possao 
acabar o que tinhao comepado : 

13 Que apanha os sabios na sua pro¬ 
pria astucia; e que dissipa o designio dos 
malvados: 

14 De dia se verao em tr£vas, e ao 
meio dia andarao as apalpadelas como de 
noite. 

15 Porem elle salvara ao desvalido da 
espada da boca d’elles, e ao pobre da mao 
do homem violento. 

16 E tera esperanpa o desvalido; e a 
iniquidade comprimira a propria boca. 

17 Bemaventurado o homem, a quern 
Deos corrige: nao desprezes pois a correc- 
pao do Senhor: 

18 Porque elle fere, e cura: da o golpe, 
e as suas maos curarao. 

19 Em seis tribulapoes elle te livrara; e 
a setima o mal nao te tocara. 

20 No tempo da fome elle te salvara da 
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morte; e no tempo da guerra do poder da 
espada. 

21 Estaras em seguro do apoute da lin¬ 
gua; e nao temeras a calamidade quando 
chegar. 

22 Na desolapao, e fome te riras; nao 
temeras as feras da terra. 

23 Ate faras concerto com as pedras dos 
campos; e as feras da terra te serao paci- 
ficas. 

24 E saberas que ha paz na tua casa ; e 
visitando a tua especie, nao peccaras. 

25 E saberas tambem que se multiplieara 
a tua descendencia, e a tua posteridade co¬ 
mo herva da terra. 

26 Entrants com abundancia na sepul- 
tura, como se recolhe o rnontao de trigo a 
seu tempo. 

27 Olha, que isto he assim, como o te- 
mos alcanpado: o que tens ouvido, medita-o 
no entendimento. 

CAPITULO VI. 
Justified Job as suas queixas. JJeseja mor- 

rer, por nao perder a puciencia. Estra- 
nha em seus amigos a injustiqa das suas ac- 
cusaqoes. 

OB pois respondendo, disse : 
2 Oxala se pesassem n’uma balanpa os 

meus peccados, pelos quaes mereci a ira ; e 
a calamidade, que padepo ! 

3 Ver-se-hia que esta era mais pesada, 
que a area do mar; pelo que as minhas pa- 
avras estao tambem cheias de dor: 

4 Porque as setas do Senhor estao em 
mini cravadas, e a malignidade d’ellas de- 
vora o meu espirito ; e terrores do Senhor 
combatem contra mini. 

5 Por ventura ornejara o asno montez, 
quando tiver herva ? ou mugira o hoi, 
quando tern diante a mangedoura cheia ? 

6 Ou podera comer-se a vianda insulsa, 
que nao foi temperada de sal ? ou pode al¬ 
guem gostar o que mata a quem o come ? 

7 As cousas, que antes nao queria tocar 
a minha alma, agora pela affliepao sao o 
meu sustento. 

8 Quem dera que se cumprisse a minha 
petipao; e que Deos me concedesse, o que 
espero ? 

9 E que o que comepou, esse mesmo me 
fizesse em po; que soltasse a sua mao, e me 
cortasse pela raiz ? 

10 E esta seria a minha consolapao, 
que affligindo-me com dor, nao me per- 
doasse; nem eu contraditaria as palavras do 
Santo. 

11 Pois que fortaleza he a minha para 
poder sofrer ? ou qual o meu fim, para me 
portar com paciencia ? 

12 Nem a fortaleza das pedras he a mi¬ 
nha fortaleza; nem a minha carne he de 
bronze. 

13 Bern vedes que eu nao acho soccorro 
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em miin ; e que atd os meus proximos me 
tem desamparado. 

14 A quelle, que nao tem compaixao de 
seu amigo, abandona o temor do Senhor. 

15 Meus irmaos passarao ao longe de 
mim, como a torrente, que arrebatadamente 
corre pelos valles. 

16 Os que temem a geada, cahira sobre 
elles neve. 

17 No tempo, em que forem dissipados, 
perecerao : e logo que vier calor, desappa- 
recerao do seu lugar. 

18 Embara^adas sao as veredas dos seus 
passos : andarao sobre o vacuo, e perecerao. 

19 Considerai as veredas de Thema, os 
caminhos de Saba, e esperai hum pouco. 

20 Elies ficarao confusos, porque esperei: 
vierao tambem ate perto de mim, e ficarao 
cubertos de pejo. 

21 Agora viestes : e tan to que vistes a 
minha chaga, tivestes medo. 

22 Acaso disse-vos eu: Trazei-me, e dai- 
me dos vossos bens ? 

23 Ou, Livrai-me da mao do inimigo, e 
tirai-me do poder dos valentes ? 

.24 Ensinai-me, e eu me calarei: e se eu 
talvez ignorei alguma cousa, instrui-me. 

25 Porque murmurastes vos de humas 
palavras de verdade, nao havendo de vos 
algum, que me possa arguir ? 

26 Compondes discursos somente com 
o fim de increpar, e proferis palavras ao 
vento. 

27 Arremetteis contra hum pupillo, e es- 
forjais-vos por arruinar o vosso amigo. 

28 Com tudo isso acabai o que come- 
pastes: applicai o ouvido, e vede se eu 
minto. 

29 Respondei, vos peco, sem contenda: 
e dizendo o que he justo, julgai. 

30 E nao achareis iniquidade alguma na 
minha lingua; nem na minha boca soara 
estulticia alguma. 

CAPITULO VII. 
Job descreve as calamidades da vida humana. 

Elle representa ao Senhor a sua miseria, e 
jraqueza, e Ihe pede perdao de seus pec- 
cados. 

A VIDA do homem sobre a terra he huma 
guerra: e os seus dias sao como os dias 

de hum jornaleiro. 
2 Assim como o escravo deseja a sombra, 

e como o jornaleiro espera pelo fim do seu 
trabalho ; 

3 Assim tambem eu tive mezes vazios, e 
noites trabalhosas contei para mim. 

4 Se durmo, digo : Quando me levanta- 
rei eu ? e de novo esperarei a tarde, e fartar- 
me-hei de dores ate a noite. 

5 A minha came esta cuberta de podri- 
dao e de immundicia do po; a minha pelle 
se seccou, e se encolheo. 

6 Os meus dias passarao mais depressa 

do que a tea he cortada pelo tecelao, e con- 
sumirao-se sem nenhuma esperanpa. 

7 Lembra-te que a minha vida he hum 
assopro; e que os meus olhos nao tornarao 
a ver os bens. 

8 Nem me vera mais vista de homem: 
teus olhos estao sobre mim, e nao sub- 
sistirei. 

9 Assim como se desfaz a nuvem, e 
passa: assim aquelle que descer aos infer¬ 
nos, nao subira. 

10 Nem tornara mais a sua casa, nem o 
lugar onde estava o conhecera ja mais. 

11 E por isso eu nao reprimirei a minha 
lingua; fallarei na tribulapao do meu es- 
pirito : conversarei com a amargura da mi¬ 
nha alma. 

12 Acaso sou eu o mar, ou balfea, para 
tu me teres encerrado como n’um carcere ? 

13 Se eu disser: Consolar-me-ha o meu 
leito, e terei allivio, fallando cornigo mesmo 
na minha cama; 

14 Tu me assustaras com sonhos, e me 
horrorizaras com espantosas visoes. 

15 Por isso escolheo a minha alma hum 
lapo, e os meus ossos a morte. 

16 Perdi as esperanpas; nao viverei ja 
mais: perdoa-me; que nada sao os meus 
dias. 

17 Que cousa he o homem, para o en- 
grandeceres? e porque poes sobre elle o teu 
corapao ? 

18 Tu o visitas pela manha; e de repente 
o experimentas: 

19 Ate quando me nao perdoaras, e nao 
permittiras que eu trague a minha saliva? 

20 Pequei, que te farei eu, 6 Libertador 
dos homens ? porque me puzeste con- 
trario a ti, e me tenho feito pesado a mim 
mesmo ? 

21 Porque nao me tiras o meu peccado, 
e porque nao apagas a minha iniquidade ? 
eis-ahi vou agora dormir no po : e se tu me 
buscares pela manha, nao subsistirei. 

CAPITULO vur. 
Baldad sustenta, que as infelicidades de Job 

sao pena de seus peccados. Trata de hy- 
pocrisia a virtude de Job, e o exhorta a 
que recorra a Deos. 

■OESPONDENDO pois Baldad Suhita, 
disse : 

2 Atd quando fallaras tu semelhantes 
cousas, e as palavras da tua boca serao hum 
espirito multiplicado ? 

3 Por ventura Deos perverte seus juizos ? 
ou o Todo-poderoso destroe o que he justo ? 

4 Ainda que teus filhos hajao peccado 
contra elle, e os haja deixado no poder da 
sua iniquidade : 

5 Com tudo se tu te levantares pela ma¬ 
nha para Deos, e humilde rogares ao Omni- 
potente : 

6 Se caminhares com limpeza e rectidao, 
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logo despertara para te acudir, e fara paci- 
fica a morada da tua justipa : 

7 De tal sorte, que se os teus principios 
tiverem sido pequenos, tambem os teus fins 
crescerao com excesso. 

8 Pergunta pois as gerapoes passadas, e 
examina com cuidado as memorias de nos- 
sos pais: 

9 (Porque nos somos de hontem, e o ig- 
noramos, por quanto os nossos dias passao 
como a sombra sobre a terra.) 

10 E elles te instruirao: te fallarao, e do 
seu corapao tirarao palavras. 

11 Por ventura hum junco pode con- 
servar-se verde sem humidade ? ou crescer 
hum canaveal sem agua ? 

12 Quando ainda esta em flor, sem que 
mao lhe toque, se secca antes que as outras 
hervas : 

13 Assim sao os caminhos de todos os 
que se esquecem de Deos, e a esperanpa do 
hypocrita perecera; 

14 A elle mesmo lhe nao agradara a sua 
loucura, e como a tea de aranhas he a sua 
confianca. 

15 Se estribara sobre a sua casa, e nao 
permanecera: por-lhe-ha espeque, e nao se 
levantara : 

16 Huma planta se vc fresca antes que 
venha o Sol, e quando elle nasce brotara o 
seu pimpolho. 

17 As suas raizes se condensarao entre 
hu-m montao de pedras, e ficara entre pe- 
nhascos. 

18 Se alguem a arrancar do seu lugar, a 
desconhecera, e dira : Nao te conhepo. 

19 Esta pois he a alegria do seu caminho, 
que de novo brotem da terra outros pim- 
polhos. 

20 Deos nao rejeitara ao homem sincero, 
nem dara a mao a malignos : 

21 Ate que a tua boca se encha de riso, e 
os teus labios de jubilo. 

22 Os que te aborrecem serao cubertos 
de confusao: e a casa dos impios nao sub- 
sistira. 

CAPITULO IX. 
Job confessa que Deos he infinitamente justo 

nos seus juizos. Kxaita a sabedoria, e o 
poder do Senhor. Humilha-se, e confunde- 
se diante d'elle. Pede-lhe que lhe conceda 
algum allivio. 

RESPONDENDO Job, disse : 
-*-i 2 Eu sei verdadeiramente, que isto he 
assim, e que o homem comparado com Deos 
nao he justo. 

3 E se quizer disputar com Deos, nao 
lhe podera responder por mil cousas huma 
sequer. 

4 Elle he sabio de corapao, e forte 
em poder: quem lhe resistio, e ficou em 
paz ? 

5 Elle transferio os montes, e aquelles 
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mesmos que subverteo no seu furor, nao o 
conhecerao. 

6 Elle move a terra do seu lugar, e as 
suas columnas sao abaladas. 

7 Elle manda ao Sol, e o Sol nao nasce : 
elle tem as estrellas encerradas como debaixo 
de hum sello : 

8 Elle so formou a extensao dos Ceos, e 
anda sobre as ondas do mar. 

9 Elle creou as estrellas da Ursa, e do 
Orion, e das Ilyadas, e as mais proximas ao 
Meio-dia. 

10 Elle faz cousas grandes, e incompre- 
hensiveis, e maravilhosas, as quaes nao tem 
numero. 

11 Se elle vier a mim, eu o nao verei: se 
se for, eu o nao perceberei. 

12 Se elle perguntar de repente, quem 
lhe respondera? ou quem lhe pcrde dizer: 
Porque fazes isto ? 

13 Deos, a cuja iraninguem pode resistir, 
e sob o qual se curvao os que suslentao o 
mundo sobre seus hombros. 

14 Quem sou eu logo, para lhe responder, 
e para ousar fallar-lhe ? 

15 Que ainda quando em mim haja algum 
vestigio de justipa, nao lhe responderei, mas 
implorarei a meu Juiz. 

16 E ainda quando me ouvir deprecando- 
lhe, eu nao crerei que elle ouvisse a minha 
voz. 

17 Porque me desfara com hum redemoi- 
nho, e multiplicara as minhas feridas ainda 
sem causa. 

18 Nao concede que meu espirito repouse, 
e me enche de amarguras. 

19 Se se busca fortaleza, he robustissimo : 
se equidade de juizo, ninguem ousa dar 
testemunho em meu favor. 

20 Se eu pertender justificar-me, a minha 
boca me eondemnara: se mostrar-me inno- 
cente, elle me convencera de culpado. 

21 Ainda quando eu seja sincero, isto 
mesmo ignorara a minha alma, e me sera 
tediosa a minha vida. 

22 Huma so cousa he que digo; Deos 
afflige assim o innocente, como o impio. 

23 Se elle fere, mate por huma vez, e nao 
se ria das penas dos innocentes. 

24 A terra foi entregue nas maos do 
impio ; cobre com hum veo os olhos dos 
seus juizes: se nao he Deos, quem he 
logo ? 

25 Os dias da minha vida forao mais 
velozes do que hum correio : fugirao, e nao 
virao o bem. 

26 Passarao como navios que levao fruta; 
como a aguia que voa a sua comida. 

27 Quando disser: Ja nao fallarei as¬ 
sim : mudo o meu rosto, e de dor me ator- 
mento. 

28 Eu me temia de todas as minhas 
obras, sabendo que nao perdoavas ao de- 
linquente. 



JOB X 

29 Mas se ainda assim sou hum impio, 
porque trabalhei eu em vao ? 

30 Ainda que me lavasse como com agua 
de neve, e brilhassem as minhas maos como 
as mais limpas : 

31 Com tudo me cubriras de immun- 
dicias, e os meus proprios vestidos me 
abominarao. 

32 Porque o meu caso nao he responder 
a hum homeni semelliante a mim : nem 
contestar com elle como com hum meu 
igual. 

33 Nao ha quem possa ser arbitro entre 
ambos, nem metter a sua mao entre os dous. 

34 Tire elle a sua vara de sima de mim, 
e nao me amedronte o seu terror. 

35 Fallarei, e nao o temerei: porque eu 
nao posso cheio de medo responder. 

CAPITULO X. 
Dirije Job a Deos as suas qaeixas. Humi- 

Iha-se diante d'elle. Pede-lhe que Ihe di 
algum allivio antes da morte. 

MINHA alma tem tedio a minha vida, 
soltarei a minha lingua contra mim, fal¬ 

larei na amargura da minha alma. 
2 Direi a Deos ; Nao me condemnes: 

mostra-me porque assim me julgas? 
3 Por ventura parece-te bem calumnia- 

res-me e opprimires-me a mim, que sou 
obra das tuas maos, e favoreceres o designio 
dos impios? 

4 Acaso tens tu olhos de carne : ou ves 
tu as cousas, bem como as ve o homem ? 

5 Acaso sao os teus dias como os dias 
do homem, ou sao os teus annos como os 
tempos do homem, 

6 Para te informares da minha iniquida- 
de, e averiguares o meu peccado ? 

7 Ainda que tu sabes que eu nao com- 
metti impiedade alguma, nao havendo nin- 
guem que possa arrancar-me da tua mao. 

8 As tuas maos me fizerao, e me forma- 
rao todo em roda: e assim de repente me 
despenhas ? 

9 Lembra-te, eu to pepo, que como bar- 
ro tu me formaste, e que me has de reduzir 
a po. 

10 Por ventura nao me mungiste como 
leite, e como queijo me coalhaste? 

11 De pelle e de carne me vestiste: de 
ossos e de nervos me compozeste: 

12 Vida, e misericordia me concedeste, e 
a tua assistencia conservou o meu espirito. 

13 Ainda que tu escondas estas cousas 
em teu corapao; eu sei todavia que tu te 
lembras de tudo. 

14 Se eu pequei, e tu me perdoaste na 
mesma hora: porque nao permittes tu que 
eu esteja limpo da minha iniquidade ? 

15 E se for mao, desgrapado de mim ! 
mas se for justo, nao levantarei cabepa, farto 
d’afflicpao e de miseria. 

16 E por causa da minha soberba, tu me 

. XI. 

apaiiharas como a huma leoa; e me tornaras 
a atormentar de hum modo terrivel. 

17 Tu renovas contra mim tuas testemu- 
nhas, e multiplicas contra mim a tua ira; e 
as penas combatem contra mini. 

18 Porque me tiraste do ventre de minha 
mai? oxala que eu tivera perecido, para 
que nenhum olho me visse ! 

19 Que tivera sido como se nao fora, des 
de o ventre trasladado para a sepultura. 

20 Por ventura o pequeno numero de 
meus dias nao se acabara em breve ? deixa- 
me pois, que eu chore hum pouco a minha 
dor : 

21 Antes que va para nao tornar para 
aquella terra tenebrosa, e cuberta da escuri- 
dade da morte : 

22 Terra de miseria, e de trevas, onde 
habita a sombra da morte, e nao ha nenhu- 
ma ordem, senao hum sempiterno horror. 

CAPITULO XI. 
Sophar accusa a Job de presumpgdo, e de 

soberba. E$horta-o a se converter ao 
Senhor. 

EPOIS respondendo Sophar de Naa- 
math, disse : 

2 Por ventura o que falla muito, nao ou- 
vira tambem? ou bastara a hum homem ser 
grande fallador para justificar-se ? 

3 Para ti so se hao de calar os homens ? 
e- depois de zombares dos outros, ninguem 
te ha de confundir ? 

4 Porque tu disseste: As minhas pala- 
vras sao puras, e eu estou limpo na tua 
presenpa. 

5 E oxala que Deos fallasse comtigo, e 
abrisse a sua boca, 

6 Para te descubrir os segredos da sua 
sabedoria; e que a sua Lei he de muitas 
maneiras; e que entendesses que he muito 
menos o com que elle te castiga, em compa- 
rapao do que merece a tua maldade. 

7 Acaso alcanparas os caminhos de Deos, 
e conheceras perfeitamente o Todo-pode- 
roso ? 

8 Elle he mais elevado do que o Ceo; e 
que faras tu ? he mais profundo que o in¬ 
ferno ; e como o conheceras ? 

9 A sua medida he mais comprida do 
que a terra, e mais larga que o mar. 

10 Se elle destruir todas as cousas, ou 
as apinhoar em huma, quem o contrastara ? 

11 Porque elle conhece a vaidade dos 
homens, e vendo a iniquidade d’elles, acaso 
nao a considera ? 

12 O homem vao eleva-se em soberba, 
e julga ter nascido livre, como a cria do 
asno montez. 

13 Mas tu endureceste o teu corapao, e 
levantaste a tua mao para Deos. 

14 Se lancares fora de ti a iniquidade, 
que esta na tua mao, e se a injustipa nao 
assistir na tua casa; 
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15 Entao poderas levantar o teu rosto sem 
macula; e seras estavel, e nao temeras. 

16 Tambem te esqueceras da tua miseria, 
e lembrar-te-has d’ella como de aguas, que 
passarao. 

17 E se levantara pela tarde sobre ti 
buma luz como a do meio dia ; e quando te 
julgares consumido, nasceras como a estrella 
d’alva. 

18 E teras firmeza na esperanpa, que te 
propuzeste ; e enterrado dormiras seguro. 

19 Repousaras, e nao havera quern te 
amedrente ; e rogarao muitos a tua face. 

20 Mas os olhos dos impios desfallecerao, 
e nao lhes ficara refugio, e a esperanpa d’el- 
les sera abominapao da sua alma. 

CAPITULO XII. 
Job reprehende em seus amigos a falsa con- 

Jianqa, que tem nos seus conhecimentos. 
Engrandece o soberano poder de Deos. 

1V/| AS respondendo Job, disse : 
2 Logo so vos sois homens, e com- 

vosco morrera a sabedoria ? 
3 Eu tambem tenho entendimento, como 

vos, e nao vos sou inferior: pois quem ig- 
nora isto, que vos sabeis ? 

4 Aquelle que he escarnecido pelo seu 
amigo, como eu, invocara a Deos, e elle o 
ouvira: porque se zomba da simplicidade 
do justo. 

5 lie alampada desprezada no conceito 
dos ricos, apparelhada para o tempo deter- 
minado. 

6 As casas dos ladroes abundao, e atre- 
vidamente provocao a Deos, quando elle 
lhes poe tudo nas suas maos. 

7 Pergunta pois aos animaes, e elles te 
ensinarao : e as aves do Ceo, e ellas te in- 
dicarao. 

8 Falla com a terra, e ellate respondera: 
e os peixes do mar te instruirao. 

9 Quem ignora que a mao de Deos fez 
todas estas cousas ? 

10 Na sua mao esta a alma de todo o 
vivente, e o espirito de toda a came hu- 
mana. 

11 Por ventura o ouvido nao julga das 
■palavras, e o padar de quem come nao julga 
do sabor ? 

12 A sabedoria acha-se nos velhos; e a 
prudeneia na vida dilatada. 

13 A sabedoria e a fortaleza esta em 
Deos; elle possue o conselho e a intelli- 
gencia. 

14 Se elle destruir, ninguem ha que edi- 
fique; se clausurar hum homem, ninguem 
ha que o solte. 

15 Se retiver as aguas, tudo se seccara; 
e se as largar, alagarao a terra. 

16 Nelle residem a fortaleza e a sabedo¬ 
ria ; elle conhece assim ao que engana, co¬ 
mo ao que he enganado. 

17 Elle conduz aos conselheiros a hum 
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fim imprudente, e conduz a estupidez aos 
Juizes. 

18 Elle desata o boldrie aos Reis, e 
cinge os seus rins com huma corda. 

19 Deixa ir aos Sacerdotes sem gloria, e 
abate aos Magnates. 

20 Muda a linguagem aos que amao a 
verdade, e tira dos velhos a doutrina. 

21 Derrama desprezo sobre os principes, 
elevando outra vez aos que forao oppri- 
midos. 

22 Elle tira das trevas o que estava es- 
condido, e poe em claro a sornbra da morte. 

23 Elle multiplica as napoes e as destroe, 
e depois de destruidas as restitue ao seu 
primeiro estado. 

24 Elle muda o corapao dos principes do 
povo da terra, e os engana, para os fazer an- 
dar de balde por caminhos desviados : 

25 Andarao as apalpadelas como em tre¬ 
vas, e nao em luz, e os fara desatinar como 
bebados. 

CAPITULO XIII. 
Continua Job a defender-se contra as accu- 

saqbes de seus inimigos. Dirije a Deos as 
suas queixas. 

"CUS-AQUI todas estas cousas vio o meu 
olho, ouvio o meu ouvido, e as com- 

prehenditodas. 
2 Isso que vos sabeis, tambem eu o al- 

canpo ; e nao vos sou inferior. 
3 Com tudo isso fallarei ao Todo-podero- 

so, e com Deos desejo conversar: 
4 Fazendo antes ver, que vos sois huns 

foij adores de mentiras; e fautores de per- 
versos dogmas. 

5 E oxala que vos vos calasseis, para po- 
derdes passar por sabios. 

6 Ouvi pois a minha corree^ao, e atten- 
dei ao juizo dos meus labios. 

7 Acaso necessita Deos das vossas men¬ 
tiras, para que em sua defensa falleis dolo- 
samente ? 

8 Por ventura olhais para o seu rosto, 
e vos esforpais a sentenciar a favor de 
Deos ? 

9 Ou sera isto do agrado d’aquelle a 
quem nada se pode occultar ? ou sera elle 
surprendido, como hum homem, com os 
vossos enganos ? 

10 Elle mesmo vos condemnara, porque 
dissimuladamente olhais para o seu rosto. 

11 Logo que se mover, vos perturbara, e 
o seu terror cahira sobre vos. 

12 A vossa memoria sera semelhante a 
cmza, e as vossas cabecas reduzir-se-hao 
como a lodo. 

13 Calai-vos por hum pouco, para que 
eu vos diga tudo o que o meu espirito me 
suggerir. 

14 Por que razao despedafo eu as mi- 
nhas carnes com os meus dentes, e porque 
trago a minha vida nas minhas maos ? 
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15 Ainda quando elle me matasse, n’elle 
esperarei; mas aceusarei na sua presenca os 
meus caminhos. 

16 E elle mesmo sera o meu Salvador ; 
porque nenhum hypocrita ousara apparecer 
diante de seus ollios. 

17 Ouvi as minhas palavras, e dai ouvi- 
dos aos meus enigmas. 

18 Se eu for julgado, sei que hei de ser 
achado justo. 

19 Quem ha que querera ser julgado? 
venha : porque calando me eonsumo ? 

20 Duas cousas ao menos nao obres 
comigo; e entao nao me esconderei da tua 
face : 

21 Desvia a tua mao longe de mim, e 
nao me consterne o teu terror. 

22 Chama por mim, e eu te responderei: 
ou bem eu fallarei, e tu responde-me. 

23 Quantas iniquidades, e peccados te- 
nho eu ? mostra-me as minhas maldades e 
delictos. 

24 Porque escondes o teu rosto? e porque 
, me julgas teu inimigo ? 

25 Contra huma folha, que he arreba- 
tada do vento, ostentas o teu poder, e per- 
segues a huma pallia secca: 

26 Pois escreves contra mim amarguras, 
e queres-me consumir pelos peccados da 
minha mocidade. 

27 Tu pozeste os meus pes em hum 
cepo, e observaste todas as minhas veredas, 
e consideraste os vestigios de meus pes : 

28 Eu, que como a podridao hei de ser 
consumido, e como vestido, que he comido 
da tra^a. 

CAPITULO XIV. 
Expoe Job a brevidade, e as miserias da vida 

humana. Consolu-se com a esperanga da 
resurreigdo. 

IIOMEM nascido da mulher, que vive 
breve tempo, he cercado de muitas 

miserias. 
2 Que como flor sahe e he pisado, e foge 

como sombra, e jamais permanece n’um 
mesmo estado. 

3 E tu julgas digno abrir *os teus ollios 
sobre este tal, e trazel-lo a juizo comtigo ? 

4 Quem pode fazer puro ao que foi con- 
cebido de immunda semente ? quem senao 
tu que es so ? 

5 Breves sao os dias do homem, em teu 
poder esta o numero dos seus mezes : tu lhe 
demarcaste os limites, dos quaes elle nao 
pode passar. 

6 Iletira-te hum pouco d’elle para que 
descance, ate que ehegue o seu dia deseja- 
do, como o do jornaleiro. 

7 Huma arvore tem esperanf a : se for 
cortada, torna a reverdecer, e brotao os seus 
ramos. 

8 Se se envelhecer na terra a sua raiz, e 
morrer o seu tronco no p6, 

9 Ao cheiro d’agua reverdecera, e fara 
copa, como no principio quando foi plan- 
tad a : 

10 Mas o homem quando morrer, despo- 
jado que seja e consumido, dize-me, que he 
d’elle ? 

11 Como se do mar se retirassem as 
aguas, e se hum rio se esgotasse ficaria 
secco; 

12 Assim o homem quando dormir, nao 
resuscitara: menos que o Ceo nao seja 
consumido, nao despertara, nem se levanta- 
ra do seu somno. 

13 Quem me dera que tu me encubrisses 
no sepulcro, e me escondesses n’elle, ate ter 
passado o teu furor, e que tu me sinalasses 
o tempo, em que te lembres de mim ? 

14 Cres por ventura que morto hum ho¬ 
mem tornara a viver? todos os dias, que 
passo agora n’esta guerra, estou esperando 
ate que ehegue a minha immutaf ao. 

15 Tu me chamaras, e eu te responderei: 
tu estenderas a tua dextra para a obra de 
tuas maos. 

16 Em verdade tu contaste todos os meus 
passos; mas perdoa-me os meus peccados. 

17 Tu sellaste como em hum sacco os 
meus delictos, mas curaste a minha ini- 
quidade. 

18 Hum monte destroe-se cahindo, e hum 
rochedo he trasladado do seu lugar. 

19 As aguas escavao as pedras, e a terra 
pouco a pouco se consome com as alluvioes: 
assim mesmo pois acabaras ao homem. 

20 Tu o fortaleceste por hum pouco de 
tempo, a fim que acahasse para sempre : 
mudaras o seu rosto, e o faras sahir. 

21 Ou os seus filhos estejao exaltados, ou 
estejao abatidos, elle o nao conhecera. 

22 Com tudo a sua came em quanto elle 
viver, padecera dores, e a sua alma chorara 
sobre si mesmo. 

CAPITULO XV. 
Elipliaz accusa a Job de bkisfevio. E sus- 

tenta, que os maos sempre sao atormenta- 
dos n'esta vida. 

AS respondendo Elipliaz de Tlieman, 
disse : 

2 Por ventura o sabio respondent como 
se fallasse ao vento, e enchera de ardor o 
seu peito ? 

3 Argues com palavras aquelle, que 
nao he teu igual, e fallas o que te nao 
convem. 

4 Quanto he em ti, tens feito vao o te- 
mor, e tens desterrado os rogos diante de 
Deos. 

5 Porque a tua iniquidade ensinou a tua 
boca, e tu imitas a linguagem dos blasfema- 
dores. 

6 Pois a tua propria boca te condemna- 
ra, e nao eu: e os teus labios te respon- 
derao. 
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7 Acaso es tu o primeiro homem que 
nasceo; e foste tu formado antes dos ou- 
teiros'! 

8 Acaso entraste tu no conselho de Deos, 
e a sua sabedoria sera inferior k tua? 

9 Que sabes tu que nos ignoremos? que 
entendes tu que nos nao saibamos ? 

10 Tambem ha entre nos velhos, e an- 
ciaos, muito mais antigos que teus pais. 

11 Sera por ventura difficultoso a Deos 
consolar-te ? porcm as tuas perversas pala- 
vras o impedem. 

12 Porque te ensoberbece o teu corapao, 
e corao pensando cousas grandes, tens os 
olhos pasmados ? 

13 Porque se incha o teu espirito con¬ 
tra Deos, para proferires por tua boca tao 
estranhos discursos? 

14 Que he o homem, para ser immacu- 
lado, e para parecer justo, tendo nascido de 
huma mulher ? 

15 Olha como entre os seus mesmos san- 
tos nenhum ha immutavel; e como nem os 
Ceos sao puros na sua presenp a: 

16 Quanto mais o homem abominavel e 
inutil, que bebe a iniquidade como a agua ? 

17 Eu to mostrarei, ouve-me: eu te con- 
tarei o que tenho visto. 

18 Os sabios o publicao, e nao occultao 
saberem-no de seus pais. 

19 A’quelles somente foi dada a terra, e 
nao passou estranho por meio d’elles. 

20 Em tod os os seus dias o impio se 
ensoberbece, e o numero dos annos da sua 
tyrannia he incerto. 

21 A zoada do terror esta sempre em 
seus ouvidos: e ainda quando ha paz, elle 
sempre recea traipoes. 

22 Nao ere que se possa voltar das tre- 
vas a luz, vendo em roda de todas as partes 
a espada. 

23 Quando se mover para buscar pao, 
conhece que esta preparado na sua mao o 
dia das trevas. 

24 A tribulacao o aterrara, e a angustia 
o cercara, como a hum Rei, que se prepara 
para a batalha. 

25 Porque estendeo a sua mao contra 
Deos, e se fez forte contra o Todopode- 
roso. 

26 Correo contra elle com o pescoco 
levanlado, e armou-se de huma soberba 
inflexivel. 

27 A gordura cubrio todo o seu rosto, e 
a enxundia lhe pende das suas ilhargas. 

28 Habitou em cidades assoladas, e em 
casas desertas, que estao reduzidas a mon¬ 
toes. 

29 Nao se enriquecera, nem os seus bens 
persistirao, nem lanparao as suas raizes pela 
terra. 

30 Nao sahira de trdvas: a chamma sec- 
cara os seus ramos, e com o assopro da sua 
boca sera arrebatado. 
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| 31 Nao crera, baldadamente enganado 
pelo erro, que possa ser resgatado por al- 
gum prepo. 

32 Antes dos seus dias se completarem, 
perecera : e as suas maos se seccarao. 

33 Sera ferido, como a vinha na sua pri- 
meira flor, e como a oliveira que deixa cahir 
a sua flor. 

34 Porque tudo o que ohypocrita ajunta 
sera esteril; e o fogo devorara as casas dos 
que gostao de receber presentes. 

35 Elle concebeo dor, e pario iniquidade, 
e o seu corapao inventa enganos. 

CAPITULO XVI. 
Job se lamenta da dureza de seus amigos. 

Repete 'os seus males, e poe sua conjianca 
em Deos, que he testemunha da sua inno- 
cencia. 

A/TAS Job respondendo, disse : 
-L’-*- 2 Eu tenho ouvido muitas vezes 
semelhantes discursos : todos vos sois huns 
consoladores importunos. 

3 Acaso nao se acabarao nunca estes 
discursos de vento ? ou te da alguma* mo- 
lestia o fallar ? 

4 Eu tambem pudera fallar como vos : e 
oxala que a vossa alma estivera em lugar da 
minha. 

5 Eu tambem vos consolaria c’os meus 
discursos, e mostraria c’o movimento da mi¬ 
nha cabepa o que sentia de vos. 

6 Eu vos fortaleceria com as minhas pa- 
lavras ; e moveria os meus labios, como 
compadecendo-me de vos. 

7 Mas que farei ? Se eu fallar, nem por 
isso se aplacara a minha dor : e se eu me 
calar, nem por isso me deixara ella. 

8 Mas agora me aperta a minha dor, e 
todos os meus membos estao reduzidos a 
nada. 

9 As minhas rugas dao testemunho con¬ 
tra mim, e se levanta hum calumniador para 
me contradizer na minha cara. 

10 Recolheo o seu furor contra mim, e 
ameapando-me, rangeo os seus dentes contra 
mini: com olhos terriveis me olhou o meu 
inimigo. 

11 Abrirao as suas bocas contra mim, e 
cubrindo-me d’opprobrios me ferirao no 
queixo ; e se fartarao das minhas penas. 

12 Deos me fechou debaixo do poder 
do injusto; e me entregou nas maos dos 
impios. 

13 Eu, aquelle em outro tempo tao opu- 
lento, de repente fui reduzido a po : tomou- 
me pelo pescopo, quebrantou-me, e poz-me 
por alvo dos seus tiros. 

14 Cercou-me com as suas lanpas, atra- 
vessou-me os rins, nao me perdoou, e der- 
ramou sobre a terra as minhas entranhas. 

15 Despedapou-me com feridas sobre 
feridas; lanpou-se a mim como hum gi- 
gante. 
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16 Levo hum cilicio cosido sobre a minha 
pelle, e cubri de cinza a minha carne. 

17 0 meu rosto inchou a fore a de chorar, 
e as minhas palpebras se escurecerao. 

18 Padeei isto sem maldade das minhas 
maos, quando eu offerecia a Deos puras 
rogativas. 

19 Terra, nao cubras o meu sangue, nem 
os meus clamores achem lugar de se es- 
conderem no teu seio. 

20 Porque eis-aqui a minha testemunha 
esta no Ceo, e nas alturas o que me conhece. 

21 Os meus amigos se desfazem em fal- 
lar : mas o meu olho se desfaz em lagrimas 
diante de Deos. 

22 E oxala se fizera o juizo entre Deos, e 
o homem, como se faz o de hum filho do ho- 
mem com o seu vizinho. 

23 Ve pois que passao os meus breves 
annos, e eu caminho por huma vereda, pela 
qual nao voltarei. 

CAPITULO XVII. 
Job se queixa dos insultos de sens amigos, e os 

e.vhorta a que entrem em si. 

MEU espirito se vai attenuando, os 
meus dias se abbreviao, e so me resta o 

sepulcro. 
2 Nao pequei, e em amarguras se demo- 

rao os meus olhos. 
3 Livra-me, Senhor, e poe-me junto a ti, 

e arme-se contra mim a mao de quem quer 
que for. 

4 Tu alongaste da intelligence o corapao 
d’elles : por isso nao serao axaltados. 

5 Elle promette a presa aos companheiros, 
e os olhos de seus filhos desfallecerao. 

6 Elle me reduzio a ser como a fabula 
do povo; e estou feito diante d’elles hum 
exemplo. 

7 Escurecerao-se de indignapao meus 
olhos, e os meus membros forao como re- 
duzidos a nada. 

8 Os justos pasmarao d’isto, e o inno- 
cente se levantara contra o hypocrita. 

9 E o justo persistira no seu caminho, e 
as maos puras accrescentara fortaleza. 

10 Voltai por tanto vos todos, e vinde; 
e nao acharei entre vos nenhum sabio. 

11 Os meus dias passarao, os meus pen- 
samentos se desvanecerao, sendo verdugos 
do meu corapao. 

12 Troearao a noite em dia, e de novo 
depois das trevas espero a luz. 

13 Se eu supportar, o sepulcro sera a 
minha casa, e eu tenho preparado o meu 
leito nas trevas. 

14 Eu disse a podridao: Tu es meu 
pai; e aos bichos: vos sois minha mai, e 
minha irma. 

15 Onde esta logo agora a minha espe- 
ranpa, e quem considera a minha paciencia? 

16 Todas as minhas cousas descerao ao 
mais profundo do sepulcro: e acaso cres 

tu que ao'menos n’este lugar terei eu des- 
canpo? 

CAPITULO XVIII. 
Baldad accusa a Job de desesperagdo, e 

exaggera as infelicidades, e o desgra^ado 
fan dos maos. 

T7 RESPONDENDO Baldad, Suhita, 
disse : 

2 Ate quando direis palavras vans ? en- 
tendei primeiro, e depois fallaremos. 

3 Porque havemos nos sido reputados 
por animaes, e sordidos nos vossos olhos ? 

4 Tu que no teu furor perdes a tua alma, 
por ventura por amor de ti se despovoara a 
terra, e serao transferidos os rochedos do seu 
lugar ? 

5 Por ventura a luz do impio nao se 
apagara, e nao resplendecera a chamma do 
seu fogo ? 

6 A luz se obscurecera na sua casa, e a 
alampada, que esta sobre elle, se apagara. 

7 Estreitar-se-hao os passos do seu po- 
der, e o seu conselho o precipitant. 

8 Porque metteo os seus pes na rede, e 
anda entre as suas malhas. 

9 0 seu pe ficara preso pelo laco, e 
incender-se-ha sede contra elle. 

10 Esta escondido debaixo da terra o 
seu lapo, e ao longo da vereda a sua arma- 
dilha. 

11 De todas as partes o amedrontaraS 
temores, e lhe enredarao os pes. 

12 Pela fome se enfraquecera sua ro- 
bustez, e a falta de alimento accommettera o 
seu estomago. 

13 A morte a mais terrivel devorara o 
nedio da sua pelle; e consumira os seus 
brapos. 

14 A sua confianpa sera arrancada da 
sua casa, e o calcara, como Rei, a morte. 

15 Os companheiros de quem ja nao he, 
habitarao na casa d’elle; a sua tenda sera 
defumada d’enxofre. 

16 Por baixo as suas raizes seccarao, e 
por cima a sua seara sera destruida. 

17 A sua memoria perecera da terra, e 
nao sera celebrado seu nome em as prapas. 

18 Lanca-lo-ha da luz para as trevas, e 
do mundo o transportara. 

19 Nao subsistira a sua linhagem, nem a 
sua posteridade no seu povo, nem reliquia 
alguma no seu paiz. 

20 No seu dia pasmarao os ultimos ; e 
aos anciaos invadira o horror. 

21 Taes pois serao as moradas do iniquo, 
e tal o paradeiro d’aquelle, que nao conhece 
a Deos. 

CAPITULO XIX. 
Job se torna a queixar da obstinaqao de seus 

amigos. Expoe as suas penas. Consola-se 
com a esperanpa de resurgir. 

RESPONDENDO Job, disse: 
2 Ate quando affligireis a minha alma, 
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e me atormentardis com os vossos dis- 
cursos ? 

3 Eis-ahi sao ja dez vezes que vos me 
quereis confundir; e nao vos envergonhais 
de me opprimir. 

4 Embora, haja eu errado, o meu erro 
ficara comigo. 

5 Porem vos levantais-vos contra mim, e 
me arguis com as minhas calamidades. 

6 Entendei se quer agora, que Deos nao 
he por hum juizo de justipa que me affligio, 
e me ferio com os seus acoutes. 

7 Clamarei pois padecendo violencia, e 
ninguem me ouvira: bradarei, e nao ha 
quem fapa justipa. 

8 Por todas as partes fechou o meu ca- 
minho, e nao posso passar; e no meu cami- 
nho poz trevas. 

9 Despojou-me da minha gloria; e tirou- 
me a coroa da cabepa. 

10 Destruio-me por todos os lados, e 
perepo; e como a arvore arrancada me 
tirou a minha esperanpa. 

11 O seu furor se accendeo contra mim, 
e assim me tratou como a seu inimigo. 

12 Mancomunados vierao os seus saltea- 
dores, e fizerao para si caminho sobre mim, 
e cercarao em roda a minha casa. 

13 Poz longe de mim a meus irmaos; e 
os meus conhecidos como estranhos se 
apartarao de mim. 

14 Os meus propinquos me desampara- 
rao : e os que me conheciao esquecerao-se 
de mim. 

15 Os que moravao em minha casa, e as 
mesmas minhas servas me reputarao como 
hum estranho; e fui como hum peregrino 
nos seus olhos. 

16 Chamei ao meu servo, e elle nao me 
respondeo: e por minha propria boca eu o 
rogava. 

17 Minha mulher teve horror do meu 
bafo, e tinha eu que rogar aos filhos das mi¬ 
nhas entranhas. 

18 Ate os fatuos me desprezavao ; e reti- 
rando-me d’elles, detrahiao de mim. 

19 Os que n’outro tempo erao meus 
conselheiros me tiverao em execrapao: e 
aquelle, a quem eu mais amava, me voltou 
as costas. 

20 A’ minha pelle, consumidas as carnes, 
se pegarao os meus ossos, e so me restao os 
labios ao redor dos meus dentes. 

21 Compadecei-vos de mim, compadecei- 
vos de mim, sequer vos que sois meus 
amigos; porque a mao do Senhor me ferio. 

22 Porque me perseguis, como Deos, e 
vos fartais das minhas carnes ? 

23 Quem me dera que as minhas razoes 
fossem escritas ? quem me dera que se im- 
primissem em hum livro 

24 Com ponteiro de ferro, ou em lamina 
de chumbo, ou que com cinzel se gravassem 
em pederneira ? 
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25 Porque eu sei que o meu Remidor 
vive, e que no derradeiro dia surgirei da 
terra: 

26 E serei novamente revestido da minha 
pelle, e na minha propria came verei a meu 
Deos. 

27 A quem eu mesmo hei de ver, e meus 
olhos hao de contemplar, e nao outro: esta 
minha esperanpa esta depositada no meu 
peito. 

28 Porque dizeis pois agora: persigamo- 
lo, e achemos raiz de palavras contra elle ? 

29 Fugi pois de diante da espada ; por¬ 
que he espada vingadora das iniquidades : e 
sabei que ha juizo. 

CAPITULO XX. 
Sophar continua em descrever os castigos, 

com que Deos pune os impios. 

P RESPONDENDO Sophar de Naa- 
math, disse: 

2 Por isso a mim me vem pensamentos 
sobre pensamentos, e o meu espirito he ar- 
rebatado a diversas cousas. 

3 Ouvirei a doutrina, com que me argues, 
e o espirito da minha intelligencia respon- 
dera por mim. 

4 Isto sei eu des de o principio, des de 
que o homem foi posto sobre a terra, 

5 Que he breve o louvor dos impios, e a 
alegria do hypocrita como de hum momento. 

6 Se a sua soberba subir ate ao Ceo, e a 
sua cabepa tocar nas nuvens; 

7 Em fim perecera como hum monturo : 
e os que o viao, dirao : Onde esta ? 

8 Como sonho que voa nao sera achado ; 
desappareeera como visao nocturna. 

9 O olho, que o havia visto, nao o vera; 
nem o vera mais a sua morada. 

10 Os seus filhos serao consumidos da 
pobreza; e as suas maos lhe tornarao a sua 
dor. 

11 Os seus ossos se encherao dos vicios 
da sua mocidade, e com elle dormirao no po. 

12 Porque quando o mal for doce na sua 
boca, esconde-lo-ha debaixo da sua lingua. 

13 Poupa-lo-ha, e nao o deixara, e o re- 
tera na sua garganta. 

14 O seu pao nas suas entranhas se con- 
vertera interiormente em fel de aspides. 

15 Vomitara as riquezas, que devorou; e 
Deos lhas fara sahir das entranhas. 

16 Chupara a cabepa de aspides ; e a 
lingua da vibora o matara. 

17 (Jamais veja elle correntes de rio, nem 
torrentes de mel, e de manteiga.) 

18 Pagara tudo o que fez, mas nem por 
isso sera consumido : segundo a multidao 
de seus embustes, assim sera a sua pena. 

19 Porque opprimindo despio os pobres: 
roubou casas, e nao as edificou. 

20 Nem se saciou o seu ventre: e quando 
tiver o que havia cubicado, nao o podera 
possuir. 
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'21 Nao sobrou da sua comida; e por 
isso nada permanecera de seus bens. 

22 Depois que se fartar, padecera an si as, 
e se abrazara; e toda a sorte de dores vira 
sobre elle. 

23 Oxala se encha o seu ventre, para 
que envie contra elle a ira do seu furor, e 
fapa chover sobre elle a sua vinganca. 

24 Fugira das armas de ferro, e cahira 
no arco de bronze. 

25 A espada tirada, e que sahe da sua 
bainha, e que rutila como o relampago em 
sua amargura : irao, e virao sobre elle os 
horriveis. 

26 Todas as trevas estao escondidas no 
interior da sua alma; devora-lo-ha fogo, 
que nao se aceende; sera penetrado de 
affliccao o que ficar na sua tenda. 

27 Os Ceos revelarao a sua iniquidade ; 
e a terra se levantara contra elle. 

28 Ficara ao desamparo o fruto da sua 
casa; sera arrancado no dia do furor de 
Deos. 

29 Esta he a sorte que recebera de Deos 
o homem impio, e a heranpa que havera do 
Senhor pelas suas palavras. 

CAPITULO XXL 
Job sustenta que os impios gozdo muitas 

vtzes de huma longa prosperidade ; e que 
depois da sua morte he que Deos ordina- 
riamente exerce as suas vinganqas contra 
elles. 

T? RESPONDENDO Job, disse : 
2 Ouvi, vos peco, as minhas razoes, e 

fazei penitencia. 
3 Sofrei-me, e eu fallarei; e depois, se 

vos parecer, zombai das minhas palavras. 
4 Por ventura he com hum homem a 

minha disputa, para que nao tenha motivo 
de angustiar-me ? 

5 Olhai para mim, e pasmai, e ponde o 
dedo sobre a vossa boca: 

6 E eu mesmo, quando me recordo, 
me assombro, e estremece toda a minha 
carne. 

7 Por que razao pois vivem os impios, 
porque sao exaltados, e crescem em ri- 
quezas ? 

8 Seus filhos se conservao diante d’elles; 
a sua vista tern huma multidao de parentes, 
e de netos. 

9 As suas casas estao seguras, e em paz ; 
e a vara de Deos nao esta sobre elles, 

10 A sua vacca concebeo, e nao abortou: 
pario a sua vacca, e nao se lhe malogrou a 
sua cria. 

11 Sahem como a manadas os seus filhos, 
e os seus pequenos saltao, e brincao. 

12 Levao pandeiro, e alaude, e saltao ao 
som dos instrumentos musicos. 

13 Elles passao os seus dias em pra- 
zeres, e n’um momenta descem a sepultura. 

14 Estes sao os que disserao a Deos : 
[Port.] 

Retira-te de nos, pois nos nao queremos 
conhecer os teus caminhos. 

15 Quern he o Todo-poderoso, para que 
o sirvamos ? e que nos aproveita que lhe 
facamos oracoes ? 

16 Mas por quanto nao estao na mao 
d’elles os seus bens, longe esteja de mim 
o conselho dos impios. 

17 Quantas vezes se apagara a lucerna 
dos impios, e lhes sobrevira inundajao, e 
lhes repartira as dores do seu furor ? 

18 Serao como as palhas ao soprar do 
vento, e como a cinza^ espalhada pelo rede- 
moinho. 

19 Deos reservara para seus fdhos a 
pena do pai : e quando lhe der o pago, 
entao escarmentara. 

20 Verao os seus proprios olhos a sua 
total ruina, e do furor do Omnipotente 
bebera. 

21 Pois que se lhe da a elle do que sera 
feito da sua casa depois da sua morte ? e 
que Deos corte pela ametade o numero 
dos seus mezes ? 

22 Acaso pertendera alguem ensinar 
alguma cousa a Deos, que julga os mais 
elevados ? 

23 Hum morre robusto e sao, rieo e 
feliz. 

24 As suas entranhas estao cheias de 
gordura, e os seus ossos estao regados de 
tutanos : 

25 Outro porem morre em amargura da 
sua alma sem bens alguns. 

26 E todavia ambos elles donnem igual- 
mente no po, e os bichos os comerao. 

27 Eu conhe^!” bem os vossos pensamen- 
tos, e injustos juizos contra mim. 

28 Porque vos dizeis : Onde esta a casa 
d’este principe ? e onde as tendas dos im¬ 
pios ? 

29 Perguntai a qualquer dos viandantes, 
e sabereis que elle entende isto mesmo. 

30 Porque o mao he reservado para o 
dia da perdicao, e sera conduzido ao dia do 
furor. 

31 Quem accusara diante d’elle o seu 
caminho ? e quem lhe dara o pago do que 
fez ? 

32 Elle mesmo sera levado aos sepul- 
cros, e estara vigilante no montao dos 
mortos. 

33 Doce foi elle as areas do Cocyto ; e 
arrastara atras de si todo o homem, e diante 
de si a innumeraveis. 

34 Como pois me consolais em vao, ten- 
do-se visto que as vossas respostas se op- 
poem a verdade ? 

CAPITULO XXII. 
Eliphaz reprehende a Job de criminoso, e o 

exhorta a que se converta ao Senhor. 

P RESPONDENDO Eliphaz de The- 
■*-* man, disse : 
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2 Acaso pode o homem ser comparadoj 
coni Deos, ainda quando elle fosse de huma ■ 
sciencia consummada ? 

3 De que serve a Deos que tu sejas justo? 
ou que lhe accrescentas, se for sem macula 
o teu caminho? 

4 Acaso temeroso te arguira, ou entrara 
comtigo em juizo, 

5 £ nao antes pela tua grandissima 
nialicia, e pelas tuas innumeraveis mal- 
dades ? 

6 Porque tu sem causa tiraste os pe- 
nhores a teus irmaos; e aos nus despojaste 
dos seus vestidos. 

7 Negaste agua aos fatigados; e tiraste 
pao ao faminto. 

8 Com a forpa de teu brapo possuias a 
terra; e como mais poderoso te levantavas 
com ella. 

9 Despediste as viuvas sem soccorro, e 
os brapos dos orfaos quebrantaste. 

10 Por isso tu estas cercado de lapos, e 
hum repentino temor te turba. 

11 £ julgavas que nunca verias as trevas, 
nem serias opprimido na impetuosa inunda- 
pao das aguas? 

12 Acaso nao ponderas que Deos he 
mais alto que o Ceo, e que se eleva sobre 
o cume das estrellas ? 

13 E dizes : Pois que sabe Deos? elle 
julga como entre trevas. 

14 Nas nuvens esta escondido, nem tem 
cuidado das nossas cousas, e passea pelos 
polos do Ceo. 

15 Acaso queres seguir a rota dos secu- 
los, que pisarao os homens iniquos ? 

16 Os quaes forao arrebatados antes do 
seu tempo, e hum rio destruio os seus fun- 
dam entos : 

17 Que diziao a Deos : Retira-te de nos : 
e que reputavao o Omnipotente, como senao 
podesse fazer nada : 

18 Sendo elle o que cumulou de bens as 
suas casas: cujo modo de pensar seja longe 
de mini. 

19 Os justos verao, e alegrar-se-hao, e o 
annocente os insultara. 

20 Por ventura nao foi cortada a sua 
soberba, e o fogo nao devorou as suas 
reliquias ? 

21 Sobmette-te pois a elle, e teras paz; 
e assim colheras mui excellentes frutos. 

22 Recebe a Lei da sua boca, e grava as 
suas palavras no teu corapao. 

23 Se voltares para o Todo-poderoso, 
seras restabelecido, e affugentaras de tua 
casa a iniquidade. 

24 Elle te dara em lugar da terra o ro- 
chedo, e em lugar de rochedo torrentes 
d’ouro. 

25 E o Todo-poderoso se declarara con¬ 
tra os teus inimigos, e tu teras prata a. 
montes. 

26 Entao abundaras em delicias no 
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Todo-poderoso, e levantaras o teu. rosto 
para Deos. 

27 Tu lhe rogaras, e elle te ouvira, e 
cumpriras os teus votos. 

28 Formaras os teus projectos, e terao 
feliz exito ; e a luz brilhara em teus cami- 
nhos. 

29 Porque aquelle que se humilhar, sera 
em gloria: e aquelle que abaixa os seus 
olhos, esse sera salvo. 

30 O innocente sera salvo ; mas sera 
salvo pela pureza de suas maos. 

CAP1TULO XXIII. 
Deseja presentar-se Job no Tribunal Divino, 

e apparecer n elle apoiado pelo Mediador, 
em quern elle espera. He tocado de con- 
Jianqa, de temor, e de reconhecimento. 

P RESPONDENDO Job, disse : 
2 Ainda agora estao em amargura as 

minhas palavras, e a violencia da minha 
chaga se aggravou sobre o meu gemido. 

3 Quem me dera que o conhecesse, e o 
achasse, e eu chegasse ate o seu throno ? 

4 Exporia ante elle a minha causa, e en- 
cheria a minha boca de queixas. 

5 Para saber o que elle me responderia, 
e para comprehender o que elle me poderia 
dizer. 

6 Nao quero que com muita fortaleza 
contenda comigo, nem que me opprima 
com o peso da sua grandeza. 

7 Proponha contra mim a equidade, e 
chegara a victoria o meu juizo. 

8 Se eu for ao Oriente, nao apparece : se 
ao Occidente, nao o perceberei. 

9 Se a esquerda, que hei de fazer ? nao 
o alcanparei: se me voltar a direita, nao o 
verei. 

10 Mas elle sabe o meu caminho, e elle 
me prova como ouro, que passa pelo fogo. 

11 O meu pe seguio as suas pisadas; eu 
guardei o seu caminho, e nao me desviei 
d’elle. 

12 Dos preceitos de seus labios nao me 
apartei; escondi no meu seio as palavras da 
sua boca. 

13 Porque elle he so, e ninguem pode 
inverter seus pensamentos ; e a sua vontade 
tudo o que quiz, isso fez : 

14 Quando tiver cumprido em mini a 
sua vontade, ainda tem a mao outras muitas 
cousas semelhantes. 

15 E por isso eu estou turbado na sua 
presenpa; e quando o considero, sou agita- 
do de temor. 

16 Deos amolgou o meu corapao, e o 
Todo-poderoso me turbou. 

17 Porque nao tenho perecido nao ob¬ 
stante as trevas, que estao sobre mim, nem 
a escuridade cub rio meu rosto. 

CAPITULO XXIV. 
Job sustenta que o crime fica muitas vezes 

impunido n'esta vida, porque Deos guarda 
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ordinariamente a vinganqa para depots da 
morte. 

A O Todo-poderoso os tempos nao sao oc- 
cultos : mas os que o conhecem a elle, 

ignorao os seus dias. 
2 Huns passarao alem dos limites : rou- 

barao rebanhos, e os apascentarao. 
3 Levarao o jumento dos pupillos; e 

tomarao em penhor o boi da viuva. 
4 Transtornarao o caminho dos pobres; 

e opprimirao juntamente aos mansos da 
terra. 

5 Outros, como asnos montezes no de- 
serto, sahem a sua obra: madrugando para 
roubar, aprontao o pao para seus filhos. 

6 Ceifao o campo, que nao he seu: e 
vindimao a vinha d’aquelle, a quem oppri¬ 
mirao com violencia. 

7 Deixao niis aos homens, tirando vesti- 
dos aos que nao tem com que se cubrir 
no frio: 

8 A quem as chuvas dos montes repas- 
sao; e que nao tendo com que se cubrao, 
se abracao com os rochedos. 

9 Fizerao violencia roubando aos pupil¬ 
los ; e ao povo pobre despojarao. 

10 Aos nus e que hiao sem vestido, e aos 
famintos tirarao as espigas. 

11 Elies repousarao ao meio dia entre os 
montoes d’aquelles, que, depois de terem 
pisado a uva nos lagares, padecem sede. 

12 Fizerao gemer aos homens nas cida- 
des, e a alma dos feridos gritou; e Deos 
nao deixa taes cousas sem castigo. 

13 Elies forao rebeldes a luz; nao co- 
nhecerao os caminhos de Deos, nemvolta- 
rao pelas suas veredas. 

14 0 homicida levanta-se ao amanhecer, 
mata o mendigo e o pobre: e de noite sera 
como hum ladrao. 

15 0 olho do adultero observa a escuri- 
dade, dizendo : Ninguem me vera: e co- 
brira o seu rosto. 

16 Arromba nas trevas as casas, como de 
dia haviao ajustado, e nao advertirao que 
era dia. 

17 Se de subito apparece a aurora, creem 
que he a sombra da morte: e assim andao 
pelas trevas como pela luz. 

18 He mais inconstante que a superficie 
da agua : maldita seja a sua porcao sobre 
a terra, e nao ande pelo caminho das vinhas. 

19 Elle passe das aguas da neve para 
hum excessivo calor; e o seu peccado va 
ate aos infernos. 

20 A misericordia se esque^'a d’elle : os 
bichos sejao a sua dofura : nao haja d’elle 
memoria ; mas seja feito em pedafos como 
arvore, que nao da fruto. 

21 Porque elle sustentou a esteril, que 
nao pare; e nao fez bem a viuva. 

22 Destrofou os valentes com a sua for- 
taleza: e quando estiver em pe, nao se fiara 
na sua vida. 

23 Deos lhe deo lugar de penitencia, e 
elle abusa d’isto para soberba: e os olhos 
de Deos estao nos seus caminhos. 

24 Elevarao-se hum pouco, mais nao sub- 
sistirao ; e serao humilhados, e arrebatados 
como todas as cousas, e como cabepas de 
espigas serao quebrantados. 

25 Se isto nao he assim, quem me podera 
convencer de mentira, e accusar as minhas 
palavras diante de Deos ? 

CAPITULO XXV. 
Ba/dad sustenta que o homem nao pode sem 

presumpqdo pertender justificar-se diante 
de Deos. 

P RESPONDENDO Baldad 
disse ; 

Suhita, 

2 O poder e o terror estao na mao d’a¬ 
quelle, que mantem a Concordia nas suas 
alturas. 

3 Por ventura tem numero os seus sol- 
dados ? e sobre quem nao surgira a sua 
luz ? 

4 Acaso pode justificar-se o homem, 
comparado com Deos, ou apparecer puro o 
que nasceo da mulher? 

5 Eis-ahi que a mesma Lua nao resplan- 
dece; e as mesmas estrellas nao sao lirnpas 
na sua presenca: 

6 Quanto menos o homem que he po- 
dridao; e o filho do homem que he hum 
bichinho ? 

CAPITULO XXVI. 
Job exalta a grandeza, e poder do Senhor. 

p RESPONDENDO Job, disse : 
2 De quem es tu ajudador? Por 

ventura do fraco ? e sustentas o brapo d’a 
quelle, que nao tem forf a ? 

3 A quem deste conselho? talvez aquelle 
que nao tem sabedoria, e fazes alarde da tua 
grande prudencia. 

4 A quem quizeste tu ensinar? nao he 
aquelle, que fez a respirapao ? 

5 Eis-ahi os mesmos gigantes gemem de- 
baixo das aguas, e os que habitao com elles. 

6 Aberto esta o inferno diante d’elle, e 
nao ha veo algum que cubra a perdicao. 

7 Elle he o que estende o Polo Septen¬ 
trional sobre o vasio, e o que suspende a 
terra sobre o nada. 

8 Elle he o que prende as aguas nas suas 
nuvens, para que todas a huma se nao pre- 
cipitem para baixo 

9 O que esconde a vista o seu Throno, 
e espalha sobre elle as suas nuvens. 

10 Poz em roda limites as aguas, ate que 
se acabe a luz e as trevas. 

11 As columnas do Ceo estremecem, e 
tremem ao seu aceno. 

12 Com a sua fortaleza de repente se 
congregarao os mares; e a sua sabedoria 
ferio ao soberbo. 

13 O seu Espirito adorn ou os Ceos: e 
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por obra da sua mao, foi tirada a luz a co¬ 
bra tortuosa. 

14 Eis-aqui, isto be huma parte dos seus 
caminhos ; e se apenas temos ouvido huma 
pequena gota do que d’elle se pode dizer, 
quern podera comprehender o torvao da sua 
grandeza ? 

CAPITULO XXVII. 
Job persiste cm defender a sua innocencia. 

Expoe os infortunios, que ameaguo ao hy- 
pocritu, e ao impio. 

ACCRESCENTOU tambem Job, con- 
tinuando a sua parabola, e disse : 

2 Vive Deos, que desviou a minha 
causa; e o Omnipotente, que trouxe 
amargura a minha alma. 

3 Porque em quanto em mim houver 
alento, e o Espirito de Deos nos meus na- 
rizes. 

4 Nao fallarao os meus labios iniquidade, 
nem a minha lingua inventara mentira. 

5 Guarde-me Deos de vos eu ter por 
justos: em quanto eu viver, nao me aparta- 
rei da minha innocencia. 

6 Nao deixarei a justificacao, que tenho 
comepado a seguir; porque o meu corapao 
nada me remorde em toda a minha vida. 

7 Seja como impio, o meu inimigo: e o 
meu adversario, seja como iniquo. 

8 Pois qual he a esperanpa do hypocrita, 
se rouba por avareza, e Deos nao livra a 
sua alma? 

9 Acaso ouvira Deos o seu clamor, quan- 
do lhe sobrevier a angustia ? 

10 Ou podera elle deleitar-se no Todo- 
poderoso, e invocar a Deos em todo o 
tempo ? 

11 Eu vos ensinarei com o auxilio de 
Deos o que se encerra no Todo-poderoso ; 
eu nao vo-lo esconderei. 

12 Mas, todos vos o sabeis, e porque pois 
fallais inutilmente palavras vans ? 

13 Esta he a sorte, que diante de Deos 
tera o homem impio, e a heranpa que os 
violentos receberao do Todo-poderoso. 

14 Se os seus filhos se multiplicarem, 
serao para a espada; e os seus netos nao 
serao fartos de pao. 

15 Os que ficarem d’elle serao sepulta- 
dos na sua ruina; e as suas viuvas nao 
chorarao. 

16 Se elle amontoar prata como terra, e 
se ajuntar vestidos, como lama; 

17 Elle sim os ajuntara ; mas o justo se 
vestira com elles : e o innocente repartira a 
sua prata. 

18 Lavrou como a trapa a sua casa, e 
como o guarda fez a sua choupana. 

19 O rico quando dormir, nada levarh 
comsigo: abrira os seus olhos, e nada 
achara. 

20 A miseria o surprendera como inunda- 
pao; de noite o opprimira a tempestade. 
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21 Hum vento abrazador o tirara, e le- 
vara; elle o arrebatara de seu lugar, como 
hum redemoinho. 

22 E se lanpara sobre elle, e nao 
perdoara : da sua mao ira fugindo a toda a 
pressa.- 

23 O que vir o seu lugar, batera sobre 
elle as suas maos, e assobiara sobre elle. 

CAPITULO XXVIII. 
Job averiguando a origan, o prmcipio, e a 

fonte da sua sabedoria. 

A PRATA lem hum principio das suas 
veias : e o ouro tem hum proprio lugar, 

onde se forma. 
2 O ferro tira-se da terra : e a pedra der- 

retida no fogo, torna-se em metal. 
3 Poz termo as trevas, e elle rnesmo con- 

sidera o fim de todas as cousas, tambem a 
pedra da escuridao, e a sombra da morte. 

4 A torrente divide do povo viandante 
aquelles, de quem o pe do homem pobre 
se esqueceo, e que estao fora do caminho. 

5 A terra, da qual nascia o pao como do 
seu lugar, foi destmida pelo fogo. 

6 Ha lugares cujas pedras sao safiras, e 
cujos torroes sao graos de ouro. 

7 A ave ignorou a sua rota, e o olho do 
abutre nao a vio. 

8 Os filhos dos negociantes nao a trilha- 
rao, nem a leoa passou por ell a. 

9 Estendeo a sua mao contra os rochedos, 
transtornou os montes des das suas raizes. 

10 Cortando os penhascos, fez arreben- 
tar arroios ; e o seu olho vio tudo o que ha 
precioso. 

11 Investigou tambem ate o fundo dos 
rios; e poz as claras o que estava escondido. 

12 Mas a sabedoria onde se acha ella? e 
qual he o lugar da intelligencia ? 

13 O homem nao conhece o seu prepo; 
nem ella se acha na terra dos que vivem em 
delicias. 

14 O abysmo diz : Ella nao esta em 
mim ; e o mar publica : Ella nao esta co- 
migo. 

15 Nao se dara por ella ouro o mais 
puro, nem se pesara prata em cambio d’ella. 

16 Nao sera eomparada com as cores 
mais vivas da India, nem com a pedra sar- 
donyca preciosissima, nem com a safira. 

17 Nao se lhe igualara o ouro, nem o 
crystal; e nao se dara em troca d’ella vasos 
d’ouro : 

18 Quanto ha grande'e elevado, nao se 
nomeara em comparapao d’ella : mas a. sa¬ 
bedoria se tira de cousas occultas. 

19 Nao se lhe igualara o topazio da 
Ethiopia; nem sera eomparada com as tin- 
tas mais brilhantes. 

20 Donde vem pois a sabedoria ? e qual 
he o lugar da intelligencia ? 

21 Escondida esta aos olhos de todos os 
viventes; ate as aves do Ceo esta occulta. 
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22 A perdifao e a morte disserao : Aos 
nossos ouvidos chegou a sua fama. 

23 Deos entende o seu caminho, e elle 
mesmo conhece o seu lugar. 

24 Porque elle ve as extremidades do 
Mundo : e ve tudo o que ha debaixo do 
Ceo. 

25 Elle he o que deo peso aos ventos, e 
pesou as aguas com medida. 

26 Quando prescrevia certa lei as chuvas, 
quando designava certo caminho as tem- 
pestades ruidosas; 

27 Entao a vio, e a manifestou ; e pre- 
parou, e investigou. 

28 E disse ao homem : Eis-ahi o temor 
do Senhor, elle he a mesma Sabedoria : e 
apartar-se do mal, he a intelligence. 

CAPITULO XXIX. 
Faz Job a descripcao do seu primeiro estado. 

ACCRESCENTOU tambem Job, con- 
tinuando a sua parabola, e disse : 

2 Quem me dera ser como eu fui nos 
mezes antigos, como nos dias, em que Deos 
me guardava ? 

3 Quando a sua alampada luzia sobre a 
minha cabefa, e quando eu guiado pela sua 
luz caminhava nas trevas ? 

4 Como fui nos dias da minha mocidade, 
quando Deos habitava secretamente em mi¬ 
nha casa ? 

5 Quando o Todo-poderoso estava comi- 
go ; e os meus filhos em torno de mim ? 

6 Quando eu lavava os meus pes em 
m&nteiga, e quando a pedra derramava para 
mim arroios d’azeite! 

7 Quando eu sahia ate a porta da cidade, 
e me preparavao huma cadeira na prara 
publica ? 

8 Viao-me os mancebos, e se escondiao; 
e os velhos, levantando-se punhao-se em pe. 

9 Os Principes cessavao de fallar, e pu- 
nhao o dedo sobre a sua boca. 

10 Os Maioraes continhao a sua voz, e a 
sua lingua ficava pegada ao seu padar. 

11 A orelha que me ouvia, chamava-me 
bemaventurado; e o olho que me via, dava 
testemunho de mim. 

12 Porque eu tinha livrado o pobre que 
gritava, e o orfao, que nao tinha quem o 
soecorresse. 

13 A benpao do que estava a perecer 
vinha sobre mim; e consolei o corayao da 
viuva. 

14 Eu me revesti da justiya : e a equi- 
dade me servio, como de vestido e de dia- 
dema. 

15 Eu fui o olho do cego, e o pe do 
coxo. 

16 Eu era o pai dos pobres : e me in- 
struia com toda a diligencia da causa, que 
nao entendia. 

17 Eu quebrava os queixos do iniquo, e 
tirava-lhe a presa d’entre os dentes. 

18 E eu dizia: Eu morrerei no meu ni- 
nhosinho, e multiplicarei os meus dias como 
a palmeira. 

19 A minha raiz descuberta esta. junto as 
aguas, e na minha seara fara assento o or- 
valho. 

20 A minha gloria sempre se renovara, e 
o meu arco se fortificara na minha mao. 

21 Os que me ouviao, esperavao a minha 
sentenfa, e em silencio estavao attentos ao 
meu conselho. 

22 Nao ousavao aj untar nada as minhas 
palavras; e minhas razoes cahiao sobre elles 
como orvalho. 

23 Esperavao-me como a chuva; e abriao 
a sua boca como as aguas tardias. 

24 Se alguma vez me ria com elles, nao 
o criao; e a luz do meu rosto nao cahia no 
chao. 

25 Se eu queria ir vel-los, assentava-me 
no primeiro lugar : quando eu estava assen- 
tado como hum Rei, rodeado de guardas, 
era todavia o consolador dos afflictos. 

CAPITULO XXX. 
Descreve Job o deploravel estado em que 

cahio. 

OREM agora zombao de mim os de 
menos idade, cujos pais n’outro tempo 

nao me dignaria eu por com os caes do meu 
rebanho : 

2 Aquelles, cuja forfa de maos reputava 
eu em nada, e erao estimados como indignos 
de viver. 

3 Estereis pela pobreza e pela fome, que 
andavao roendo pelo deserto, esqualidos pela 
calam idade, e pela miseria. 

4 E comiao hervas, e cascas de arvores, 
e sustentavao-se das raizes dos juniperos. 

5 Qe arrebatando dos valles estas cousas, 
logo que as aehavao, corriao a ellas com 
gritaria. 

6 Ilabitavao nas concavidades dos rios, 
e nas cavernas da terra, ou sobre os pe- 
nhascos. 

7 Que aehavao a sua alegria entre taes 
cousas, e reputavao por delicia estar debaixo 
dos espinhos. 

8 Filhos de gente insensata, e desprezivel, 
e que nem ainda apparecem na terra. 

9 Agora tenho chegado a ser a sua can- 
pao, e me tenho feito objecto dos seus es- 
carneos. 

10 Elles me abominao, e fogem para 
longe de mim ; e nao receiao cuspir-me no 
rosto. 

11 Porque abrio a sua aljava, e me affli- 
gio, e poz hum freio na minha boca. 

12 Logo que comecei a apparecer se le- 
vantarao a minha dextra as minhas calami- 
dades : transtornarao os meus pes, e me op- 
primirao com as suas veredas, como com 
ondas. 

13 Desbaratarao-me os meus caminhos; 
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armarao-me traipoes, e prevalecerao ; e nao 
houve quem me soccorresse. 

14 Como na brecha de huma muralha, e 
por huma porta aberta se lanfarao sobre 
mim, e me vierao acabar na minha miseria. 

15 Reduzido me vejo a hum nada: arre- 
bataste o meu desejo como vento; e como 
nuvem passou a minha saude. 

16 E agora dentro de mim mesmo se 
murcha a minha alma; e me possuem dias 
de affliccao. 

17 Ue noite sao os meus ossos traspassa- 
dos de dores : e os que me devorao nao 
dormem. 

18 Com a multidao d’estes se consome o 
meu vestido ; e me cercarao, como o ca- 
becao de tunica. 

19 Sou comparado ao lodo, e sou seme- 
lhante ao po e a cinza. 

20 Clamo a ti, e nao me ouves : ponho- 
me diante de ti, e nao olhas para mim. 

21 Trocaste-te em severo para comigo; 
e na dureza da tua mao te mostras meu 
inimigo. 

22 Elevaste-me, e como pondo-me sobre 
o vento, me arrojaste com violencia. 

23 Sei que me entregaras a morte, onde 
ha casa estabelecida para todo o vivente. 

24 Mas nao estendes a tua mao para 
consumil-los inteiramente : e se cahirem, tu 
mesmo os salvaras. 

25 Eu chorava algum dia sobre aquelle, 
que estava afflicto; e minha alma se com- 
padecia do pobre. 

26 Esperava bens, e vierao-me males : 
esperava a luz, e sahirao trevas. 

27 As minhas entranhas ferverao, sem de- 
scanpo algum; os dias da afflicpao me sur- 
prenderao. 

28 Caminhava triste, mas sem furor; le- 
vantando-me, gritava no meio da gente. 

29 Fui irmao dos dragoes, e compa- 
nheiro dos avestruzes. 

30 Denegrida esta a minha pelle sobre 
mim, e os meus ossos se seccarao pelo 
ardor. 

31 A minha cithara se trocou em tristes 
lamentos, e o meu orgao nas vozes dos que 
chorao. 

CAP1TULO XXXI. 
Job se justified, expondo o seu modo de pro- 

ceder. 

CRZ concerto com os meus olhos de cer- 
tamente nao cogitar, nem ainda em hu¬ 

ma virgem. 
2 Porque, que parte teria Decs em mim 

la de cima, e que heranpa o Omnipotente 
desde as alturas ? 

3 Por ventura nao ha perdi^ao para o 
malvado, e estranheza para os que obrao 
injusti^a ? 

4 Por ventura nao considera elle os meus 
caminhos, e conta todos os meus passos ? 
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5 Se caminhei em vaidade, e se o meu 
pe se apressou para o engano; 

6 Pese-me Deos em balanja justa, e co- 
nhefa a minha singeleza. 

7 Se os meus pes se desviarao do cami- 
nho, e se o meu corafao seguio os meus 
olhos, e se as minhas maos se pegou 
macula; 

8 Semee eu, e outro o coma : e seja a 
minha descendencia arrancada ate a raiz. 

9 Se o meu corapao foi seduzido por 
causa de mulher, e se eu armei traijoes a 
porta do meu amigo; 

10 Seja minha mulher deshonestada por 
outro, e prostitua-se a paixao de outros. 

11 Porque este he hum crime enorme, e 
huma grandissima maldade. 

12 He fogo que consome ate ao extermi- 
nio, e que desarraiga ate as mais pequenas 
vergonteas. 

13 Se eu me dedignei d’entrar em juizo 
com o meu servo, ou com a minha serva, 
quando elles disputavao contra mim ; 

14 Pois que farei quando Deos se levan- 
tar para me julgar ? e quando me perguntar, 
que lhe responderei? 

15 Por ventura o que me formou no 
ventre a mim, nao o creou tambem a elle ; 
e nao foi hum o que nos formou no ventre 
da mai ? 

16 Se neguei aos pobres, o que queriao, 
e se fiz esperar os olhos da viuva. 

17 Se comi sozinho o meu bocado, e se o 
orfao nao comeo d’elle; 

18 (Porque desde a minha infancia cre- 
sceo comigo a commiseraf ao; e do ventre 
de minha mai sahio comigo.) 

19 Se desprezei ao que perecia, porque 
nao tinha de que vestir-se, e ao pobre que 
nao tinha com que cobrir-se ; 

20 Se os seus membros me nao abendi- 
£oarao, e nao se aquentou com os vellos 
das minhas ovelhas; 

21 Se eu levantei a minha mao contra 
o pupillo, ainda quando me via superior na 
porta; 

22 Caia o meu hombro da sua junctu- 
ra, e quebre-se o meu brajo com os seus 
ossos. 

23 Porque eu sempre temi a Deos como 
a humas ondas, que gravitavao sobre mim, 
e eu nao pude supportar o seu peso. 

24 Se eu julguei que o ouro era a minha 
fdrfa, e se eu disse ao ouro mais puro : Tu 
es minha confian^a. 

25 Se eu me alegrei com as minhas gran- 
des riquezas, e com os grandes bens, que 
ajuntei pela minha mao : 

26 Se eu olhei para o Sol no seu luzi- 
mento, e para a Lua, quando caminhava 
com claridade; 

27 E o meu cora^'ao sentio algum occulto 
contentamento, e beijei a minha mao com a 
minha boca : 
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28 O que he o suramo da iniquidade, e 
hum renunciar ao altissimo Deos. 

29 Se eu folguei com a ruina d’aquelle, 
que me tinha odio, e se eu exultei com o 
mal, que lhe sobreveio ; 

30 Pois nao permitti que peccasse a 
minha garganta, demandando com impreca- 
poes a sua morte : 

31 Se as pessoas de minha casa nao dis- 
serao : Quem nos dera da sua came para 
nos farlarmos d’ella ? 

32 O peregrino nao ficou de fora; a mi¬ 
nha porta esteve aberta para o viandante. 

33 Se encobri eomo homem o meu pec- 
cado, e occultei no meu corapao a minha 
iniquidade; 

34 Se a grande multidao me aterrou, ou 
se eu tiquei atemorizado pelo desprezo, que 
de mim faziao os meus parentes; e se eu 
pelo contrario nao me conservei em silencio, 
sem sahir da minha porta. 

35 Quem me dera hum que me ouvisse, 
e que o Omnipotente escutasse os meus de- 
sejos; e que escrevesse o Livro o mesmo 
que julga; 

36 Para leval-lo sobre o meu hombro, e 
rodear-me com elle como coroa ? 

37 A cada hum dos meus passos o pub- 
licarei, e lho apresentarei como a Principe. 

38 Se a terra que eu possuo clarna con¬ 
tra mim, e se os seus regos chorao com 
ella; 

39 Se comi seus frutos sem dinheiro ; e 
se affligi o corapao dos que a cultivarao ; 

40 Ella me produza abrolhos em lugar de 
trigo, e espinhos em lugar de cevada. 

CAPITULO XXXII. 
Eliu accusa a seus amigos de faltos de sa- 

bedoria, e exalta a sua propria capaci- 
dade. 

ESSARAO porem estes tres homens de 
responder a Job, porque se tinha por 

justo. 
2 Mas Eliu, filho de Barachel, de Buz, 

da familia de Ram, se irou, e encheo de 
colera; e inflammou-se em ira contra Job, 
porque dizia que elle era justo diante de 
Deos. 

3 Irritou-se tambem contra os seus ami¬ 
gos, por nao terem achado resposta conve- 
niente, senao que somente haviao condem- 
nado Job. 

4 Eliu pois esperou que Job fallasse; 
por quanto erao mais velhos os que haviao 
fallado. 

5 Mas como vio que os tres lhe nao pu- 
derao responder, se indignou forteinente. 

6 E respondendo Eliu, filho de Barachel, 
de Buz, disse : Sou o mais mopo em idade, 
e vus mais provectos; por tanto, abaixando 
a minha cabepa, nao me atrevi a expor-vos 
o meu parecer. 

7 Porque esperava que fallasse a idade 

mais provecta, e que os muitos annos ensi- 
nassem sabedoria. 

8 Mas, pelo que vejo, o Espirito estfi nos 
homens, e a inspirapao do Todo-podoroso 
da a intelligencia. 

9 Nao sao os sabios os de rnuita idade, 
nem os anciaos os que julgao o que he 
justo. 

10 Por tanto fallarei: Ouvi-me, eu vos 
mostrarei tambem a minha sabedoria. 

11 Porque tenho dado lugar aos vossos 
discursos, tenho ouvido as vossas razoes, em 
quanto tern durado as vossas disputas: 

12 E em quanto eu cria, que vos dizieis 
alguma cousa, attendia: mas, pelo que vejo 
nao ha entre vos quem possa arguir a Job, 
nem responder as suas razoes. 

13 Nao digais por ventura: Nos acha- 
mos a sabedoria; Deos he que o lanpou de 
si, e nao algum homem. 

14 Elle nao fallou nada para mim ; nem 
eu lhe responderei tambem a elle segundo 
os vossos arrazoados. 

15 Ei-los ahi intimidados, e nao derao 
mais resposta; e a si mesmos se taparao a 
boca. 

16 E pois eu tenho esperado, e nao tern 
fallado : ficarao mudos, e nao tiverao ja 
que responder; 

17 Responderei eu tambem pela minha 
parte; e mostrarei a minha sciencia : 

18 Porque estou cheio de razoes; e me 
aperta o espirito no meu peito. 

19 Eis-aqui o meu peito he como o mosto 
sem respiradouro, o qual faz estourar as va- 
silhas novas. 

20 Fallarei, erespirarei humpouco: abri- 
rei os meus labios, e responderei. 

21 Nao farei acceitapao de pessoa; e nao 
igualarei a Deos com o homem. 

22 Porque nao sei o tempo que sub- 
sistirei, e se d’aqui a pouco me levara o 
meu Creador. 

CAPITULO XXXIII. 
Eliu accusa a Job de se ter levant ado contra 

Deos, e de ter abusado dos differentes ca- 
minhos, de que Deos se serve para repre- 
hender os homens. 

CAUVE pois, Job, as minhas palavras, e 
escuta todos os meus discursos. 

2 Eis-aqui abri a minha boca; falle a mi¬ 
nha lingua nas minhas fauces. 

3 Os meus discursos sahirao da simpli- 
cidade do meu corapao ; e os meus labios 
pronunciarao sentimentos apurados. 

4 O espirito de Deos me fez, e o assopro 
do Todo-poderoso me deo vida. 

5 Se podes, responde-me, e poete a fazer- 
me frente. 

6 Eis-aqui, Deos me fez a mim, assim 
como a ti; e do mesmo lodo tambem eu 
fui formado. 

7 Pelo que nada ha de maravilhoso em 
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mim que te espante, e a minha eloquencia1 
nao te sera pesada. 

8 Disseste pois nos meus ouvidos, e ouvi 
a voz das tuas palavras: 

9 Eu estou limpo, e sem peccado; eu 
estou sem macula, e em mini nao ha ini- 
quidade. 

10 Porque Deos achou contra mim quei- 
xas, por isso me considerou como seu inimigo. 

11 Poz os meus pes no cepo, e observou 
todas as minhas veredas. 

12 Isto pois he no que tens mostrado que 
nao es justo : responder-te-hei, que Deos he 
maior do que o homem. 

13 Disputas contra elle, porque nao res- 
pondeo a todas as tuas palavras ? 

14 Deos falla huma vez, e segunda vez 
nao repete huma mesma cousa. 

15 Por sonho de visao nocturna, quando 
cahe sopor sob re os homens, e estao dor- 
mindo no seu leito; 

16 Entao abre os ouvidos dos homens, e 
admoestando-os lhes adverte o que devem 
fazer, 

17 Para apartar o homem d’aquillo que 
faz, e para o livrar da soberba : 

18 Salvando a sua alma de corrupt ao : 
e a sua vida, para que nao passe por espada. 

19 Corrige-o tambem por meio das dores 
na cama, e faz que todos os seus ossos se 
myrrhem. 

20 N’este estado se lhe faz aborrecido o 
pao, e o manjar que n’outro tempo appete- 
cia a sua alma. 

21 Consumir-se-ha a sua carne, e os 
ossos que haviao estado cubertos, se desco- 
brirao. 

22 Aproximou-se a sua alma a corrup- 
£ao, e a sua vida ao que traz morte. 

23 Se houver algum Anjo, hum entre 
milhares, que falle a seu favor, e instrua o 
homem no seu dever; 

24 Se compadecera d’elle, e dira : Livra- 
o, para que nao des^a a corruppao ; eu achei 
porque lhe fazer graja. 

25 A sua carne estg, consumida dos casti- 
gos; torne aos dias de sua mocidade. 

26 Elle pedira perdao a Deos, e Deos se 
lhe applacara: e elle vera com jubilo a 
sua face, e Deos justificara de novo a este 
homem. 

27 Tornara a olliar para os homens, e 
dira: Pequei, e deveras delinqui; e nao 
tenho sido castigado, como merecia. 

28 Deos livrou a sua alma, para que nao 
caminhasse a morte, senao que vivendo visse 
a luz. 

29 Ora Deos obra todas estas cousas tres 
vezes em cada hum. 

20 Para retrahir as suas almas da corrup- 
£ao, e para as esclarecer com a luz dos vi- 
ventes. 

31 Attende, Job, e ouve-me: e cala-te, 
en) quanto eu fallo. 
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32 Se com tudo tens alguma cousa que 
dizer, responde-me, falla: porque quero que 
comparecas justo. r- 

33 Se nao a tens, ouve-me : cala-te, e eu 
te ensinarei a sabedoiia. 

CAPITULO XXXIV. 
Eliu accusa a Job de blasfemo. Engrandece 

a justiga infinita de Deos, a sua sabedoria, 
o seu poder. 

/~10NTINUAND0 pois Eliu o seu dis- 
curso, disse tambem o que se segue: 

2 Ouvi, sabios, as minhas palavras ; eru- 
ditos, escutai-me : 

3 Porque o ouvido julga das palavras, 
assim como o padar distingue os manjares 
pelo gosto. 

4 Tratemos nos em commum a causa; 
e vejamos entre nos o que seja o melhor. 

5 Porque Job disse: Eu sou justo, e 
Deos transtornou a minha causa. 

6 Por quanto no juizo que se faz de mim, 
ha mentira : violenta he a minha setta, sem 
peccado algum. 

7 Que homem a semelhante a Job, que 
bebe o escarneo como agua; 

8 Que anda com os que obrao a iniqui- 
dade, e caminha com homens impios ? 

9 Porque disse : O homem nao agradara 
a Deos, ainda que va correndo com elle. 

10 Vos pois os cordatos, ouvi-me, a im- 
piedade esta longe de Deos, e a injustija 
longe do Todo-poderoso. 

11 Porque elle pagara ao homem a sua 
obra, e recompensara a cada hum segundo 
os seus caminhos. 

12 Porque certamente Deos nao con- 
demnara sem razao, nem o Omnipotente 
atropelara a justi^a. 

13 A qual outro estabeleceo sobre a 
terra ? ou a quern poz sobre o mundo, que 
fabricou ? 

14 Se voltasse a elle o seu coracao, attra- 
hiria a si o espirito e alento d elle. 

15 Toda a carne pereceria ao mesmo tem¬ 
po, e o homem se tornaria em cinza. 

16 Por tan to se tens entendimento, ouve 
o que se diz, e escuta a voz do meu discurso. 

17 Acaso pode ser curado aquelle, que 
nao. ama a j.ustif a ? E como condemnas tu 
tao affoutamente aquelle, que he o justo ? 

18 O que diz ao Rei, apostata; e chama 
impios aos Grandes; 

19 Aquelle que nao guarda respeito a 
pessoa dos Principes ; e que nao conheceo 
o Tyranno, quando disputava contra o 
pobre: porque todos sao obra das suas 
maos. 

20 Elies morrerao d’improviso; e no meio 
da noite se sublevarao os povos, e passarao; 
e tirarao o violento sem se ver a mao. 

21 Porque os olhos de Deos estao sobre 
os caminhos dos homens, e considera todos 
os seus passos. 
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22 Nao ha trdvas, e nao ha sombra de 
morte, de maneira que se escondao alii os 
que obrao a iniquidade. 

23 Torque ja nao esta mais no poder do 
homem, o vir a Deos a ser julgado. 

24 Elle destruira a huma innumeravel 
multidao, e pora outros em seu lugar. 

25 Torque conhece as suas obras : e por 
isso enviara a noite, e elles serao moidos. 

26 Ferio-os como impios a vista de todos. 
27 Os que como de proposito se aparta- 

rao d’elle, e nao quizerao comprehender to- 
dos os seus caminhos : 

28 Tara fazerem que o clamor do indi- 
gente subisse ate elle, e que ouvisse a voz 
dos pobres. 

29 Torque se elle concede a paz, quem 
ha que o condemne ? e se elle esconder o scu 
rosto, quem o podera contemplar, seja isto 
sobre as gentes, seja sobre todos os hornens? 

30 Elle he o que faz reinar o homem hy- 
pocrita por causa dos peccados do povo. 

31 E pois que eu tenho fallado de Deos, 
tambem te nao estorvarei a ti. 

32 Se eu errei, corrige-me tu: se fallei 
com iniquidade, nao accrescentarei mais. 

33 Tor ventura te pedira Deos a ti conta 
do que eu fallei, que te desagradou ? mas tu 
foste o primeiro a fallar, e nao eu : se sabes 
cousa melhcr, dize-a. 

34 Fallem-me homens intelligentes, e 
ouca-me hum homem sabio. 

35 Mas Job fallou nesciamente, e as suas 
palavras nao soao boa doutrina. 

36 Tai meu, seja provado Job atd ao 
fim : nao retires a tua mao de hum homem 
iniquo. 

37 Torque ajunta a blasfemia sobre os 
seus peccados, entrementes nos o apertemos : 
e depois appelle paraojuizo de Deos nos 
seus discursos. 

CATITULO XXXV. 
Prosegue Eliu em calurnniar a Job. Sus- 

tenta, que para conveniencia dos homens 
estd Deos sempre attento a premiur o hem, 
e castigar o mal. Exhorta a Job, que pre- 
vina a severidade da Divina Justiga. 

TV/TAS Eliu de novo fallou d’esta ma- 
neira : 

2 Tarece-te acaso justo o teu pensamen- 
to, quando disseste : Mais justo sou eu que 
Deos? 

3 Torque tu disseste : O que he justo ; 
nao te agrada: ou que conveniencia teras tu, 
se eu peccar ? 

4 Assim que eu responderei aos teus dis¬ 
cursos, e aos teus amigos comtigo. 

5 Levanta os olhos ao Ceo e v&, e con- 
templa o firmamento, que he mais alto 
que tu. 

6 Se peccares, em que damnaras tu a 
Deos? e se as tuas iniquidades se multipli- 
carem, que faras tu contra elle ? 

7 Demais d’isso, se obrares com justipa 
que lhe daras ? ou que receberh elle da tua 
mao ? 

8 A tua impiedade podera fazer mal a 
hum homem, que he teu semelhante : e a 
tua justipa podera ser util ao filho do ho¬ 
mem. 

9 Elles clamarao por causa da multidao 
dos calumniadores: e se lamentarao pela 
forpa do brapo dos tyrannos. 

10 E nenhum disse : Onde esta o Deos, 
que me fez, que deo canpoes na noite? 

11 O qual nos instrue mais que aos ani- 
maes da terra, e nos illustra mais que as 
aves do Ceo. 

12 Elles clamarao entao, e Deos nao os 
ouvira, por causa da soberba dos maos. 

13 Nao em vao pois ouvira Deos, e vera 
o Omnipotente as causas de cada hum. 

14 Ainda quando disseres : Naoattende: 
juga-te a ti rnesmo na sua presenpa, e es- 
pera-o. 

15 Torque nao he agora quando elle 
exercita o seu furor, nem castiga os delictos 
com severidade. 

16 Logo Job em vao abre a sua boca, e 
sem sciencia multiplica palavras. 

CATITULO XXXVI. 
Insiste ainda Eliu em defender a equidade 

dosjuizos de Deos. Exhorta a Job a que 
se aproveite das penalidades, com que Deos 
o castiga. Ex alga o poder de Deos. 

\TJ ACCRESCENTOU Eliu, e fallou 
-*-i assim : 

2 Escuta-me hum pouco, e eu me expli- 
carei comtigo : porque ainda tenho que fal¬ 
lar em defensa de Deos. 

| 3 Toruarei a pegar no discurso, que eu 
fazia des do principio, e provarei que o meu 
Creador he justo. 

4 Torque o certo he que nos meus dis¬ 
cursos nao ha mentira, e sera da tua appro- 
vacao huma sciencia consumada. 

5 Deos nao rejeita os poderosos, visto que 
tambem elle he poderoso. 

6 Mas nao salva os impios, e faz justipa 
aos pobres. 

7 Nao tirara os seus olhos do justo, e poe 
aos Reis sobre o throno para sempre, e elles 
sao exalpados. 

8 E se estiverem em cadeas, e atados com 
os lapos da pobreza; 

9 Elle lhes fara ver as suas obras, e as 
suas maldades, porque forao violentos. 

10 E lhes abrira tambem o seu ouvido 
para os reprehender; e lhes fallara, para que 
se convertao da sua iniquidade. 

11 Se ouvirem e cumprirem, acabarao 
os seus dias em bem, e os seus annos em 
gloria: 

12 Torem se nao ouvirem, passarao 
por espada, e serao consumidos na sua 
sandice. 
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13 Os dissimulados, e dobres do corapao 
provocao contra si a ira de Deos ; nem cla- 
marao, quando se virem maniatados. 

14 A sua alma morrera na tempestade; 
e a sua vida acabara entre os effeminados. 

15 Elle livrara da sua angustia ao pobre, 
e lhe abrira o ouvido na tribulapao. 

16 Elle te salvara pois da boca da an¬ 
gustia, e que nao tem fundo debaixo de si 
largamente : e o descanpo da tua mesa es- 
tara cheio de gordura. 

17 A tua causa tem sido julgada, como 
a de hum impio ; ganharas a causa e sen- 
tenpa. 

18 Nao te venpa pois a ira, para oppri- 
mires a algum : nem te dobre multidao de 
dadivas. 

19 Reprime a tua grandeza sem tribula¬ 
pao, e a todos os robustos com fortaleza. 

20 Nao dilates a noite, para que subao 
os povos por elles. 

21 Guarda-te de delinaies para a iniqui- 
dade : porque tu a comepaste a seguir de- 
pois que cahiste miseiria. 

22 Olha como Deos he excelso na sua 
fortaleza; e nenhum semelhante a elle entre 
os legisladores. 

23 Quem podera esquadrinhar os seus 
eaminhos ? ou quem podera dizer-lhe : tu 
fizeste huma injustipa? 

24 Lembra-te que nao comprehendes a 
sua obra, da qual cantarao os homens. 

25 Todos os homens o veem; mas cada 
hum o ve de longe. 

26 Com effeito, Deos he grande, que so- 
breexcede a nossa sciencia: e os seus annos 
sao innumeraveis. 

27 Elle detem as gotas da chuva, e verte 
as aguas do Ceo como arroios. 

28 As quaes cahem das nuvens, que co- 
brem tudo por cima. 

29 Se quizer estender as nuvens como 
pavilhao seu, 

30 E fusilar relampagos com a sua luz, 
desde o alto, cubrira tambem as extremida- 
des do mar. 

31 Porque por meio d'estas cousas exercita 
os seus juizos sobre os povos, e alimenta a 
muitos mortaes. 

32 Nas suas maos esconde a luz, e lhe 
manda que torne de novo. 

33 Faz conhecer a quem ama, que esta 
he possessao sua, e que ate ella pode subir. 

CAPITULO XXXVII. 
Continua Eliu em descrever os effeitos do 

poder, e da sabedoria de Deos. 

COBRE isto se espantou o meu corapao, 
^ e se moveo do seu lugar. 

2 Ouvi, ouvi a sua voz terrivel, e o sonido 
que sahe da sua boca. 

3 Elle considera tudo o que ha debaixo 
dos Ceos, e diffunde a sua luz sobre as ex- 
tremidades da terra. 
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4 Apos elle rugira sonido ; trovejara pela 
voz da sua grandeza, e nao sera comprehen- 
dida, quando for ouvida a sua voz. 

5 Trovejara Deos maravilhosamente com 
a sua voz, o que faz cousas grandes e impe- 
netraveis. 

6 O que manda a neve que despa sobre a 
terra, e as chuvas do inverno, e as impetuo- 
sas aguas das grandes tormentas. 

7 O que poe como hum sello sobre a mao 
de todos os homens, para que cada hum co- 
nhepa as suas obras. 

8 A fera entrara no seu escondrijo, e fi- 
cara na sua cova. 

9 De lugares occultos sahira a tempesta¬ 
de ; e do Arcturo o frio. 

10 O caramelo se forma ao assopro de 
Deos; e depois se derramao as aguas em 
grande abundancia. 

11 O trigo deseja as nuvens; e as nuvens 
espalhao a sua luz. 

12 Ellas esclarecem em torno, por onde 
quer que as conduz a vontade d’aquelle que 
as governa, a tudo quanto elle lhes manda 
sobre a face de toda a terra: 

13 Ou seja n’uma Tribu estrangeira, ou 
n’uma terra sua, eu em qualquer lugar onde 
a sua bondade lhes mandar que se achem. 

14 Ouve, Job, estas cousas : para, e con¬ 
sidera as maravilhas de Deos. 

15 Acaso sabes tu, quando mandou Deos 
as chuvas, qua fizessem apparecer a luz das 
suas nuvens ? 

16 Por ventura conheces as veredas das 
nuvens, as suas grandes, e perfeitas intelli- 
gencias ? 

17 Nao he assim, que os teus vestidos es- 
tao quentes, quando o vento do Meio dia 
assopva sobre a terra ? 

18 Talvez formaste tu com elle os Ceos, 
que sao tao solidos como se fossem de 
metal. 

19 Mostra-nos o que lhe diremos: por¬ 
que nos outros ca estamos involvidos em 
trevas. 

20 Quem lhe referira o que fallo ? se o 
homem se atrever a fallar, sera opprimido. 

21 Mas agora nao veem a luz: o ar re- 
pentinamente se condensara em nuvens, e 
hum vento que passe as dissipara. 

22 Do Septentriao vem o ouro; e o lou- 
vor de Deos seja com temor. 

23 Nao podemos comprehendel-lo como 
merece : grande em fortaleza, e em juizo, e 
em justipa, e elle he ineffavel. 

24 Por isso o temerao os homens; e nao 
ousarao contemplal-lo todos aquelles, que se 
persuadem ser sabios. 

CAPITULO XXXVIII. 
0 Senhor mostra a Job quanta he a distan- 

ciu, que vai da creatura ao Creador. 

P RESPONDENDO o Senhor a Job do 
meio de hum redemoinho, disse : 



JOB XXXIX. 

2 Quem he este, que mistura sentenpas 
com discursos ignorantes ? 

3 Cinge os teus lombos como homera: 
perguntar-te-hei, e responde-me. 

4 Onde estavas tu, quando eu lancava os 
fundamentos da terra? dize-mo se he que 
tens intelligence. 

5 Quem deo as medidas para ella, se he 
que o sabes ? ou quem lhe lancou o cordel ? 

6 Sobre que forao firmadas assuas bases? 
ou quem assentou a sua pedra angular, 

7 Quando os astros da manha me lou- 
vavao todos juntos, e quando todos os filhos 
de Deos estavao transportados de jubilo ? 

8 Quem poz diques ao mar para o ter en- 
cerrado, quando elle trasbordava sahindo 
como da madre de sua mai: 

9 Quando eu lhe punha nuvem por vesti- 
dura, e o envolvia em obscuridade, como 
com envolvedouro de infancia? 

10 Eu o encerrei nos limites, que lhe 
prescrevi, e lhe puz ferrolhos, e portas; 

11 E lhe disse : Atequi chegaras, e nao 
passaras mais longe ; e aqui quebraras as 
tuas empolladas ondas. 

12 Acaso es tu o que depois do leu nas- 
cimento deste lei a estrella d’alva, e o que 
mostraste a aurora osseu lugar ? 

13 E tomaste a terra pelas suas extremi- 
dades, para fazel-la estremecer, e sacudir 
d’ella os impios ? 

14 A figura impressa sera restabelecida 
como o barro, e ficara como hum vestido : 

15 Tirar-se-ha aos impios a sua luz, e 
quebrar-se-ha o seu excelso brapo. 

16 Acaso entraste tu ate ao fundo do 
mar, e andaste passeando no mais profundo 
do abysmo ? 

17 Por ventura abrirao-se-te as portas da 
morte, e viste tu essas portas tenebrosas ? 

18 Consideraste toda a extensao da terra? 
declara-me, se sabes, todas estas cousas, 

19 Em que caminho habita a luz, e qual 
he o lugar das trevas : 

20 Para que leves cada cousa aos seus 
lugares, e saibas as veredas da sua casa. 

21 Sabias tu entao, que havias de 
nascer ? e tinhas averiguado o numero dos 
teus dias ? 

22 Entraste por ventura nos thesouros da 
neve, ou viste os thesouros da saraiva ? 

23 Que eu prepararei para o tempo do 
inimigo, para o dia da guerra e da ba- 
talha ? 

24 Por que caminho se diffunde a luz, e 
se espalha o calor sobre a terra? 

25 Quem deo curso a tempestade impe- 
tuosa, e passagem ao estampido do trovao, 

26 Para que chovesse sobre a terra sem 
homem em deserto, aonde nao mora nenhum 
dos mortaes, 

27 Para inundal-la, ainda que inaccessi- 
vel, e desolada, e que criasse as hervas com 
o seu verdor ? 

28 Quem he o pai da chuva? ou quem 
produzio as gotas do orvalho ? 

29 De que seio saliio a geada, e quem 
gerou o gelo do Ceo ? 

30 As aguas se endurecem a modo de 
pedra, e a superficie do abysmo se aperta. 

31 Acaso poderas tuajuntar as brilhantes 
estrellas Pleiadas, ou poderas impedir a re- 
volupao do Arcturo? 

32 Acaso es tu o que fazes apparecer a 
seu tempo o luzeiro, ou que se levante de 
tarde o Hespero sobre os filhos da terra ? 

33 Acaso entendes a ordem do Ceo, e 
daras tu d’isso a razao estando na terra ? 

34 Levantaras por ventura a tua voz 
ate as nuvens, e te cubrira hum diluvio de 
agua ? 

35 Por ventura enviaras os relampagos, 
e irao, e te dirao quando voltarem : Aqui 
estamos ? 

36 Quem poz a sabedoria no corapao do 
homem ? ou quem deo intelligencia ao 
gallo ? 

37 Quem contara o modo de proceder 
dos Ceos ? e quem fara cessar a harmonia 
do Ceo ? 

38 Quando se fundia o po em massa de 
terra, e se formavao os seus torroes ? 

39 Por ventura cacaras tu presa para a 
leoa, e saciaras a fome das suas crias, 

40 Quando estas estao deitadas nos seus 
covis, e a expreita nas suas cavernas ? 

41 Quem prepara ao corvo o seu sus- 
tento, quando os seus filhinhos vagueando 
gritao a Deos, por nao terem que comer? 

CAPITULO XXXIX. 
Continua o Senhor a mostrar a Job quanto 

vai da creatura ao Creador. Job recon/iece 
a sua baixeza, e se condemna ao silencio. 

OR ventura sabes o tempo do parto das 
cabras montezas nos rochedos, ou tens 

observado quando parem as corpas ? 
2 Contaste tu os Inezes da sua prenhez, e 

sabes o tempo do seu parto ? 
3 Encurvao-se para darem a luz a sua 

cria, e parem dando rugidos. 
4 Apartao-se seus filhos, e vao a pascer; 

sahem, e nao voltao a ellas. 
5 Quem deixou o asno montez em liber- 

dade, e quem soltou as suas prisoes? 
6 A elle lhe dei casa no deserto, e lugar 

aonde alvergar-se em terra esteril. 
7 Despreza a multidao da cidade; nao 

ouve os gritos do exactor. 
8 Olha por todas as partes para os mon- 

tes dos seus pastos, e anda buscando tudo 
o que esta verde. 

9 Acaso querera o rhinocerote servir-te, 
ou ficara elle na tua cavalharice ? 

10 Prenderas tu por ventura o rhinocerote 
ao teu arado para lavrar ? ou sera elle o que 
apos ti estorroe os valles ? 

11 Por ventura teras confianpa na sua 
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grande for^a, e lhe deixaras o euidado da 
tua lavoura ? 

12 Por ventuva fiaras d’elle que te torne 
o que semeaste, e que te encha a tua eira ? 

13 A penna do avestruz he semelhante as 
pennas da cegonha, e do falfao. 

14 Quando elle desampara em terra os seus 
ovos, acaso os aquentaras tu no po ? 

15 Nao tern euidado de que algum pe 
lhos pise, ou de que algum animal do campo 
lhos quebre. 

16 He cruel com seus filhos, como se nao 
forao seus, trabalhou de balde, sem que al¬ 
gum temor o obrigasse. 

17 Porque Deos lhe negou sabedoria, e 
nao lhe deo intelligencia. 

18 Quando chega a occasiao levanta ao 
alto as azas : e faz zombaria do cavallo, e do 
cavalleiro. 

19 Por ventura daras fortaleza ao cavallo, 
ou cercaras de rinebo o seu pescofo ? 

20 Por ventura o faras dar saltos como os 
gafanhotos ? o fogoso respirar das suas ventas 
faz terror. 

21 Escava a terra com a sua unha, salta 
com brio: corre ao encontro dos armados. 

22 Nao conhece medo, nem cede a es- 
pada. 

23 Sobre elle fara ruido a aljava, se vi- 
brara a lanfa e o escudo. 

24 Arrojando espumas e rinchando sorve 
a terra, e nao faz caso do som da trombeta. 

25 Logo que ouve a buzina, diz : Vah, 
cheira de longe a batalha, a exhortapao dos 
capitaes, e o alarido do exercito. 

26 Por ventura cobre-se o falcao de pen¬ 
nas pela tua sabedoria, estendendo as suas 
azas para o Austro ? 

27 Por ventura ao teu mandado se re- 
montara a aguia, e pora o seu ninho em lu- 
gares altos ? 

28 Nas brenhas faz a sua mansao, e nos 
penhascos escarpados mora, e nas rochas 
inaccessiveis. 

29 D’alli contempla a sua presa, e os seus 
olhos descobrem muito ao longe. 

30 Os seus filbinbos chupao o sangue : 
e ella onde houver carne morta, logo se 
acha. 

31 E accrescentou o Senlior, e disse a 
Job : 

32 Por ventura o que disputa com Deos, 
tao facilmente o deixa ? por certo o que ar¬ 
gue a Deos, deve responder-lhe. 

33 Job respondendo ao Senhor, disse : 
34 Eu que tenho fallado com leveza, que 

cousa posso responder ? porei a minha mao 
sobre a minha boca. 

35 Huma cousa tenho fallado, que oxala 
nao a houvera dito; e outra tambem, as 
quaes nada mais accrescentarei. 

CAPITULO XL. 
Continua ainda o Senhor a mostrar a Job a 
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XL. 

distancia da creatnra ao Creador. Descrlp- 
fao de Behemoth, e de Leviathan. 

T7 RESPONDENDO o Senhor a Job 
^ desde o redemoinho, disse : 

2 Cinge os teus lombos como homem: 
eu te perguntarei, e me respondents. 

3 Por ventura faras tu vao o meu juizo; 
e me condemnaras a mim, por te justificares 
a ti ? 

4 E se tu tens brapo como Deos, e tro« 
vejas com voz semelhante? 

5 Reveste-te de formosura, e levanta-te 
em alto; e atavia-te de gloria, e adorna-te 
de magnificos vestidos. 

6 Dissipa os soberbos no teu furor, e hu- 
milha os insolentes com hum so olhar. 

7 Poe os olhos em todos os soberbos, e 
confunde-os, e quebranta aos impios no seu 
lugar. 

8 Esconde-os no po a hum mesmo 
tempo; e mergulha no sepulchro as suas 
cabepas: 

9 E eu confessarei que podera salvar-te 
a tua d extra. 

10 Considera a Behemoth, que eu criei 
comtigo; comera feno como o boi; 

11 A sua fortaleza esta nos seus lombos, 
e o seu vigor no embigo do seu ventre. 

12 Aperta a sua eauda como cedro ; os 
nervos dos seus testiculos estao entrelapados 
hum no outro. 

13 Os seus ossos sao como canas de 
bronze, e as suas cartilagens como humas 
laminas de ferro. 

14 Elle he o principio dos caminhos de 
Deos: aquelle que o fez, applicant a sua 
espada. 

15 Os montes lhe produzem hervas : e 
todas as alimarias do campo virao alii re- 
toucar. 

16 Dorme a sombra no escondrijo dos 
cannaveaes, e em lugares humidos. 

17 As sombras cobrem a sua sombra, os 
salgueiros da torrente o rodearao. 

18 Elle absorvera hum rio, e nao o tera 
por excesso ; e elle se promette que o Jor- 
dao entrant pela sua boca. 

19 Nos seus olhos como hum anzol o 
apanhara, e com paos agudos furara os seus 
narizes. 

20 Por ventura poderas tirar com anzol 
o Leviathan, e ligaras a sua lingua com hu¬ 
ma corda ? 

21 Por ventura poras argola nos seus 
narizes, ou furaras a sua queixada com 
annel ? 

22 Por ventura multiplicara muitos rogos 
para comtigo, ou te dira palavras brandas ? 

23 Por ventura fara elle concertos com¬ 
tigo, e recebel-lo-has tu por escravo para 
sempre ? 

24 Por ventura brincaras com elle como 
com hum passaro, ou o ataras para as tuas 
servas ? 
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25 Partil-lo-hao em trossos os teus ami¬ 
gos, dividi-lo-hao os negociantes ? 

26 Por ventura encheras redes com a 
sua peile, e nassa de peixes com a sua ca- 
bepa ? 

27 Poe a tua mao sobre elle : lembra-te 
da guerra, e nao continues mais a fallar. 

28 Elle em fim se enganara nas suas 
esperanfas, e sera precipitado a vista de 
todos. 

CAPITULO XLI. 
Continua-se em descrever a Leviathan. 

~VT AO corno cruel o despertarei eu: por- 
que quem pode resistir ao men sem- 

blante ? 
2 Quem me deo a mim antes, para que 

eu haja de retribuir-lhe ? quanto ha debaixo 
do Ceo, raeu he. 

3 Nao lhe terei respeito a elle, nem as 
suas palavras efficazes, e compostas para 
rogar. 

4 Quem descubrira a superficie do seu 
vestido ? e quem entrara no meio da sua 
boca ? 

5 Quem abrira as portas do seu rosto ? 
em roda dos seus dentes esta o terror. 

6 O seu corpo he como escudos fun- 
didos, apinhoado de escamas que se 
apertao. 

7 Huma esta unida a outra, de sorte que 
nem hum assopro passa por entre ellas. 

8 Huma com a outra estara pegada, e 
juntas entre si, de nenhuma maneira se 
separarao. 

9 O seu espirro he resplendor de fogo, e 
os seus olhos como as pestanas da aurora. 

10 Da sua boca sahem humas alampadas, 
como tochas de fogo accezas. 

11 Dos seus narizes sahe fumo, como 
o de huma panella incendida e que ferve. 

12 0 seu halito faz incender os carvoes, 
e da sua boca sahe chamma. 

13 No seu pesco$;o fara assento a forta- 
leza, e adiante d’elle vai a fome. 

14 Os membros do seu corpo bem uni- 
dos entre si: enviara raios contra elle, e nao 
o farao mover para outro lugar. 

15 O seu corapao se endurecera como 
pedra; e se apertara como bigorna de fer- 
reiro. 

16 Quando se elevar, temerao os Anjos ; 
e espantados se purificarao. 

17 Ainda quando huma espada o alcan- 
car, nao valera ella contra elle, nem lanja, 
nem courapa: 

18 Porque elle reputara o ferro como as 
palhas, e o metal como hum pao podre. 

19 Nao o fara fugir homem frecheiro, 
as pedras da funda se lhe tornarao em pa¬ 
lhas. 

20 Reputara o martello como huma 
aresta, e se rira do vibrar da lanca. 

21 Os raios do Sol estarao debaixo d’elle; 

e elle andaiA por sima do ouro como por 
sima do lodo. 

22 Fara ferver o fiindo do mar como 
huma panella; e o tornara como quando 
fervem os unguentos. 

23 A luz brilhara sobre as suas pegadas, 
reputara o abysmo como cheio de cans. 

24 Nao ha poder sobre a terra, que se 
lhe compare; pois foi feito para que nao 
temesse a nenhum. 

25 Todo o alto ve elle he o Rei de todos 
os filhos da soberba. 

CAPITULO XLII. 
Job se humilha diante do Senhor. O Senhor 

reprehende os tres amigos de Job. Job lhe 
roga por elles. liestabelecimento de Job. 
A sua morte. 

E RESPONDENDO Job ao Senhor, 
disse : 

2 Sei que tudo podes, e que nenhum 
pensamento te he occulto. 

3 Quem he este, que falto de sciencia en- 
cobre o conselho ? por isso eu tenho fallado 
nesciamente, e o que sem compara^ao exce- 
dia a minha sciencia. 

4 Ouve, e eu fallarei: perguntar-te-hei, e 
responde-me. 

5 Eu te ouvi por ouvido de orelha ; mas 
agora te ve o meu olho. 

6 Por isso me reprehendo a mim mesmo, 
e faf o penitencia no po e na cinza. 

7 E depois que o Senhor fallou d’aquella 
sorte a Job, disse para Eliphaz de Theman: 
O meu furor se accendeo contra ti, e contra 
os teus dous amigos ; porque vos nao fal- 
lastes diante de mim o que era recto, como 
fallou o meu servo Job. 

8 Tomai pois sete touros, e sete carnei- 
ros, e ide ao meu servo Job, e offerecei 
holocausto por vos : o meu servo Job po- 
rem orara por vos: admittirei propicio a 
sua face, para que se vos nao impute esta 
estulticia: porque vos nao fallastes de mim 
o que era recto, como o meu servo Job. 

9 Forao-se pois Eliphas de Theman, e 
Baldad de Suha, e Sophar de Naamath, e 
fizerao como o Senhor lhes tinha dito, e o 
Senhor attendeo a Job. 

10 O Senhor tambem se deixou dobrar 
a vista da penitencia de Job, quando ora- 
va pelos seus amigos. E o Senhor lhe 
tornou em dobro, tudo o que elle antes 
possuia. 

HE vierao a elle todos os seus irmaos, 
e todas as suas irmans, e todos os que an¬ 
tes o haviao conhecido, e comerao com elle 
pao em sua casa: e moverao sobre elle a 
cabefa, e o consolarao de todas as tribula- 
joes, que o Senhor lhe havia enviado : e 
cada hum d’elles lhe deo huma ovelha, e 
humas arreeadas d’ouro. 

12 Mas o Senhor abend^oou a Job no 
seu ultimo estado ainda mais do que no seu 
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principio. E chegou elle a ter quatorze 
mil ovelhas, e seis mil camelos, e mil juntas 
de bois, e mil jumentas. 

13 Teve tambem sete filhos, e tres fi- 
lhas. 

14 E chamou o nome da primeira Dia, e 
o nome da segunda Cassia, e o nome da 
terceira Cornustibia. 

15 E nao forao achadas em toda a terra 
mulheres tao fermosas como as tilhas de 
Job : e deo-lhes seu pai heranca entre seus 
irmaos. 

16 Depois d’isto viveo Job cento e qua- 
renta annos, e vio a seus filhos, e aos filhos 
de seus filhos ate a quarta geracao, e morreo 
velho e cheio de dias. 

LIVRO DOS SALMOS, 
ou 

S ALTERIO. 

SALMO I. 
MORAL. 

Que so os bons sao ditosos, e que os maos sdo 
infelices. 

Beatus vir, qui non ablit in consilio impiorum. 

EMAVENTURADO o homem, que 
nao se deixou ir apos o conselho dos 

impios ; que nao se deteve no caminho dos 
peccadores; e que nao se assentou na cedeira 
da pestilencia. 

2 Mas que tem a sua vontade posta na 
Lei do Senhor, e que nesta Lei medita de 
dia e de noite. 

3 Elle sera como a arvore, que esta plan- 
tada junto as correntes das aguas, que a seu 
tempo dara o seu fracto, 

4 E cuja folha nao cahira : e todas as 
cousas, que elle fizer, terao feliz successo. 

5 Nao sao assim os impios, nao sao assim : 
mas sao como o po, que o vento espalha de 
cima da face da terra. 

6 Por isso os impios nao resurgirao no 
Juizo, nem os peccadores na Assemblea dos 
justos. 

7 Porque o Senhor conhece o caminho 
dos justos, e o caminho dos impios pe- 
recera. 

SALMO II. 
PROFETICO. 

Contem a conjuragao dos Gentios, e dos 
Judeos contra Jesu Christo. Este victo- 
rioso, e o seu imperio dilatado por todo 
Mundo. 

Quare fremuerunt gentes. 

ORQUE se embravecerao as nacoes, e 
que causa houve para os povos conce- 

berem projectos vaos ? 
2 Os Reis da terra se oppozerao, e os 
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Principes se ajutarao em Conselho contra o 
Senhor, e contra o seu Christo. 

3 Rompamos os lacos; e sacudamos de 
nos o seu jugo. 

4 Aquelle, que habita no Ceo, zombara 
d’elles, e o Senhor fara d’elles escarneo. 

5 Elle Ihes fallara entao na sua ira, e os 
enchera de turbapao no seu furor. 

6 Eu porem fui por elle eonstituido Rei 
sobre Siam, seu monte santo, para annunciar 
os seus preceitos. 

7 O Senhor disse para mim: Tu es meu 
Filho, eu te gerei hoje. 

8 Pede-me, e eu te darei as nacoes por 
heranca tua, e tua possessao ate as extremi- 
dades da terra. 

9 Tu os governaras com huma vara de 
ferro, e quebral-los-has como hum vaso de 
oleiro. 

10 E vos, 6 Reis, abri agora o vosso co- 
rapao a intelligencia; instrui-vos os que jul- 
gais a terra. 

11 Servi ao Senhor no temor, e alegrai- 
vos n’elle com tremor. 

12 Tomai o ensino, para que nao succeda 
que se ire o Senhor, e que vos perepais do 
caminho dajustipa. 

13 Dentro de pouco tempo, quando arder 
a sua ira, bemaventurados todos aquelles, 
que confiao n’elle. 

SALMO III. 
HISTORICO, E MORAL. 

Q ALMO de David, quando fugia de diante 
^ da face d’Absalao seu filho. 

JDornine, quid multiplicati sunt, qui tribu- 
lant me ? 

2 Senhor, porque sao em tao grande 
numero, os que me attribulao ? Huma 
multidao de inimigos se levanta contra mim 
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3 Sao muitos.os que dizem a minha alma : 
Ella nao tem que esperar salvacao do seu 
Ueos. 

4 Porem tu, Senhor, £s o meu protector, 
a minha gloria, e o que exaltas a minha 
cabepa. 

5 Eu com a minha voz clamei ao Senhor, 
e elle me ouvio des do seu santo monte. 

6 Eu dormi, e estive sepultado no sono : 
depois levantei-me, porque o Senhor me 
tornou na sua proteccao. 

7 Nao temerei aquelles milhares de povo> 
que me cercao : levantaivos, Senhor, salvai- 
me, Deos meu. 

8 Porque tu feriste a todos aquelles, que 
se declaravao rneus adversaries sem causa; 
tu lhes quebraste os dentes. 

9 A salvacao vem do Senhor; e tu es, 
meu Deos, o que abenpoas o teu povo. 

SALMO IV. 
IIISTORICO, E MORAL. 

Do memo assumpto que o precedente, mas 
mudadasja as cousas para melhor, 

T)ARA o fim, a Canticos, Salmo de David. 
Cum invocarem, exaudivit me Deus 

justitice mete. 
2 Quando eu invocava o Deos da minha 

justipa, elle me ouvio. Quando eu me 
achava angustiado, tu me dilataste o co¬ 
rapao. Tem misericordia de mim, e ouve a 
minha orapao. 

3 Filhos dos hornens, ate quando tereis 
vos o corapao pezado ? Porque amais vos 
a vaidade, e buscais a mentira ? 

4 Sabei pois, que o Senhor fez admiravel 
o seu Santo : o Senhor me ouvira, quando 
eu tiver clamado a elle. 

5 Irai-vos, mas nao pequeis : compungi- 
vos no descanpo de vossos leitos, sobre a- 
quellas cousas, que vos meditais dentro de 
vossos corapoes. 

6 Offerecei hum sacrificio de justipa, e 
esperai no Senhor. Muitos dizem : Quern 
nos mostrara a nos os bens ? 

7 O lume do teu rosto, Senhor, estfi gra- 
vado sobre nos: tu fizeste nascer no meu 
corapao a alegria. 

8 Elies se multiplicarao pela abundancia 
do seu trigo, do seu vinho, e do seu azeite. 

9 Mas quanto a mim, eu a hum mesmo 
tempo dormirei, e descanparei na paz. 

10 Porque tu, Senhor, me constituiste na 
esperanca por hum singular modo. 

SALMO V. 
IIISTORICO, E MORAL. 

Vexado das calumnius dos inimigos, e do odio 
de Saul, tanto que desperta, levanta David 
o seu coraqao a Deos. Oraqdo na pessoa 
da Igreja. 

ARA o fim, por aquella, que consegue 
a heranpa, Salmo de David. 
Verba mea aurihus percipe, Domine. 

2 Senhor, da ouvidos as minhas palavras : 
entende o meu clamor. 

3 Da attenpao a voz da minha supplica, 
meu Rei, e meu Deos. 

4 Porque a ti he que orarei: Senhor, tu 
ouviras a minha voz des da manha. 

5 Eu des da manha me presentarei diante 
de ti, e verei ques es hum Deos, que nao 
queres a iniquidade. 

6 Nao habitara ao pe de ti o maligno : 
nem os injustos permanecerao diante de teus 
olhos. 

7 Tu aborreces a todos, os que obrao a 
iniquidade : tu perderas a todos, os que 
proferem a mentira. 

8 O Senhor abominara o homem sangui- 
nario, e doloso : eu porem confiado na mul- 
tidao da tua misericordia, entrarei na tua 
casa, e cheio de temor teu, te adorarei no 
teu santo templo. 

9 Senhor, guia-me na tua justipa: dirije 
diante de teus olhos o meu caminho, por 
causa de meus inimigos. 

10 Porque na boca d’elles nao ha verda- 
de : o seu corapao he vao. 

11 A sua garganta he hum sepulchro 
aherto; elles se serviao das suas linguas 
para enganar : tu, Deos, os julga. Os seus 
pensamentos sejao destruidos: tu os repelle 
segundo a multidao das suas impiedades; 
porque elles te irritarao, Senhor. 

12 Mas alegrem-se todos aquelles, que 
esperao eni ti : elles exultarao eternamente, 
e tu habitaras n’elles. 

13 E todos aquelles, que amao o teu 
nome, se gloriarao ; porque tu abenpoaras o 
justo. 

14 Senhor, tu nos coroaste do teu amor, 
como de hum escudo. 

SALMO VI. 
MORAL. 

Opprimido de huma grave doenqa, reconhece 
David a mao de Deos, e chora seus pec- 
cados. 

ARA o fim a Canticos pela oitava, Salmo 
de David. 
Domine, ne in furore tuo arguasme. 

2 Senhor, nao me arguas no teu furor, 
nem me castigues na tua ira. 

3 Tem misericordia de mim, Senhor, 
porque sou fraco : sara-me, Senhor, porque 
o temor me penetrou ate o interior dos 
ossos. 

4 E a minha alma se turbou em extremo : 
mas tu, Senhor, ate quando te deteras ? 

5 Volta-te para mim, Senhor, e livra a 
minha alma : salva-me por amor da tua 
misericordia. 

6 Porque na morte nao ha quern se 
lembre de ti; e no Inferno quem te lou- 
vara ? 

7 Eu cansei a forpa dos meus gemidos ; 
lavarei todas as noites o meu leito : regarei 
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das minhas lagrimas o estrado, em que 
durrao. 

8 O meu olho se turvou a effeitos do fu¬ 
ror : eu me fiz velho entre todos os meus 
inimigos. 

9 Apartai-vos de mim todos vos, os que 
obrais a iniquidade : porque o Senhor ouvio 
a voz do meu choro. 

10 O Senhor ouvio a minha deprecacao: 
o Senhor recebeo as minhas preces. 

11 Envergonhem-se, e fiquem cheios de 
turbacao todos os meus inimigos : elles se 
retirem promptissimamente, e sejao cubertos 
de confusao. 

SALMO VII. 
HISTORICO, E MORAL. 

Vexado por Saul ate se Ihe arneagar a morte, 
nada teme David, jiado na ujuda de Deos. 

C ALMO de David, o qual elle cantou ao 
^ Senhor, pelas palavras de Cus, filho de 
Jemini. 

Domine Deus meus, in te speravi. 
2 Senhor Deos meu, em ti he que eu es- 

perei: salva-me de todos aquelles, que me 
perseguem, e livra-me. 

3 Para que nao succeda ja mais, que 
elle como hum leao arrebate a minha alma, 
quando nao ha quem me livre, nem quem 
me salve. 

4 Senhor Deos meu, se eu fiz isto ; se as 
minhas maos se achao culpaveis de iniqui¬ 
dade ; 

5 Se eu tornei o mal aos que mo fizerao : 
Justo he, que elle me metta debaixo dos 
pes, tirando-me a vida, e reduza a po toda 
a minha gloria. 

6 Levanta-te, Senhor, na tua ira : e faze 
resplandecer a tua grandeza no meio de 
meus inimigos. 

7 Levanta-te, Senhor, meu Deos, segundo 
o preceito, que pozeste; e a Assemblea dos 
povos te rodeara. Por considerapao a esta 
Assemblea, remonta-te em alto. 

8 O Senhor he quem julga os povos. 
Julga-me, Senhor, segundo a minha jus¬ 
tipa, e segundo a innocencia, que ha em 
mim. 

9 A malicia dos peccadores sera consu- 
mida, e tu dirigiras o justo, tu, Deos, que 
sondas os corapoes, e os rins. 

10 Ora eu com justica espero o soc- 
corro do Senhor, que salva os rectos de 
corapao. 

11 Deos he hum Juiz justo, forte, e pa- 
ciente : acaso se ira elle todos os dias ? 

12 Se vos vos nao converterdes, elle 
vibrara a sua espada: elle ja estendeo o 
seu arco, e o tern prompto : 

13 Ja poz nelle os instrumentos da mor¬ 
te : ja preparou as suas frechas ardentes. 

14 Elle trabalhou por commetter a in- 
justipa; concebeo a dor, e pario a iniqui¬ 
dade. 

15 Elle abrio hum fosso, e o cavou; e 
elle cahio na cova, que fizera. 

16 A dor, que elle me queria causar, vol- 
tar-se-ha contra elle mesmo ; e a sua iniqui¬ 
dade recahira contra a sua cabeca. 

17 Eu darei gracas ao Senhor pela sua 
justica, a cantarei louvores ao nome do al- 
tissimo Senhor. 

SALMO VIII. 
DE ADMIRACAO, E DE LOUVOR. 

Em recommendagao da magestade de Deos, 
e da dignidade do liomem. 

ARA o fim, pelos lagares, Salmo de 
David. 

Domine, Dominus noster. 
2 Senhor, nosso Dominador soberano, 

que admiravel he o teu nome em toda a 
terra ! Porque a tua magnificencia se elevou 
sobre os Ceos. 

3 Tu fizeste sahir da boca dos infantes, 
e das crianpas de mama hum louvor peiv 
feito, para destruires ao teu inimigo, e ao 
que se quer vingar. 

4 Quando eu olho para os teus Ceos, 
que sao humas obras das tuas maos : para 
a Lua, e para as Estrellas, que tu fundaste: 

5 Eu me nao posso conter, que nao ex- 
clame: Que he o homem, para tu te lem- 
brares delle ? o que he o filho do homem, 
para tu o visitares ? 

6 Tu o fizeste pouco inferior aos Anjos : 
tu o coroaste de gloria, e de honra: 

7 Tu o constituiste sobre as obras das 
tuas maos. 

8 Tu lhe metteste debaixo de seus pes, e 
lhe sujeitaste todas as cousas; todas as 
ovelhas, todos os bois, e ate as bestas do 
campo ; 

9 As aves do Ceo, e os peixes"do mar, 
que discorrem pelas veredas do Oceano. 

10 Senhor, nosso Dominador soberano, 
que admiravel he o teu nome em toda a 
terra ! 

SALMO IX. 
IIISTORICO, E MORAL. 

Da gracas a Deos por huma grande victoria, 
que alcanqou de seus inimigos. 

ARA o fim, pelos segredos do filho, Sal¬ 
mo de David. 

Confitebor tibi Domine, in toto corde meo, 
narrabo omnia mirabilia tua. 

2 Louvar-te-hei, Senhor, de todo o meu 
corapao : contarei todas as tuas maravilhas. 

3 Alegrar-me-hei, e exultarei em ti : 
cantarei louvores ao teu nome, 6 Altissimo. 

4 Quando tu tiveres feito recuar ao meu 
inimigo elles enfraquecerao, e perecerao a 
effeito da tua presenpa. 

5 Porque tu me fizeste justipa, e te de- 
claraste pela minha causa : assentaste-te so- 
bre o teu throno, tu, que julgas segundo a 
justipa. 
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6 Tu reprehendeste as napoes, e o impio 
pereceo : tu apagaste o nome d’elles para 
sempre, e por todos os seculos de secu- 
los. 

7 As espadas do inimigo perderao a sua 
forca para sempre : e tu destruiste as suas 
Cidades. A memoria d’elles pereceo com 
grande ruido : 

8 E o Senhor permanece eternamente. 
Elle preparou o seu throno para exercer o 
juizo : 

9 E elle mesmo julgara toda a terra em 
equidade, elle julgara os povos em justipa. 

10 O Senhor se fez o refugio do pobre: 
elle vem em seu soccorro na occasiao da 
necessidade, e no tempo da tribulapao. 

11 Em ti pois esperem os que conhecem 
o teu nome : porque tu, Senhor, nao desam- 
paraste aos que te buscao. 

12 Cantai canticos ao Senhor, que habita 
em Siao; annunciai entre as napoes as suas 
vontades: 

13 Porque elle se lembrou do sangue de 
seus servos para o vingar : elle se nao es- 
queceo do clamor dos pobres. 

14 Tem compaixao de mini, Senhor: ve 
a humiliacao, a que meus inimigos me re- 
duzirao. 

15 Tu, que me elevas, e me retiras das 
portas da morte, para que eu annuncie os 
teus louvores nas portas da filha de Siao. 

16 Eu exultarei na salvapao, que tu me 
procuraras : as nap5es ficarao submergidas 
na cova, que tinhao feito, para me fazerem 
perecer n’ella. O seu pe ficou preso n’a- 
quelle mesmo lapo, que elles tinhao escon- 
dido. 

17 O Senhor sera conhecido, quando 
exercitar os seus juizos: o peccador foi apa- 
nhado nas obras das suas maos. 

18 Os peccadores sejao preeipitados no 
Inferno, e todas as napoes, que se esquecem 
de Deos. 

19 Porque nem para sempre havera es- 
quecimento do pobre : nem a paciencia dos 
pobres sera para sempre frustrada. 

20 Levanta-te, Senhor, nao se fortifique 
o homem no seu poder: sejao julgadas as 
napoes em tua presenpa. 

21 Senhor, estabelece sob re elles hum 
Legislador, para que as napoes conhepao 
que elles sao homens. 

1. Porque te retiraste tu, Senhor, para 
longe de mim, e te dedignas d’olhar para 
mim ao tempo da minha necessidade, e da 
minha tribulapao? 

2. Entretanto que o impio se ensober- 
bece, he abrazado o pobre : elles sao apa- 
nhados nos pensamentos, de que o seu espi- 
rito esta occupado. 

3. Porque o peccador he louvado nos 
desejos da sua alma, e o iniquo he aben- 
poado. 

4. O peccador exasperou ao Senhor; e 
[ Pout.] 

este segundo* he grande a sua ira, nao cui- 
dara em o buscar. 

5. Elle nao tem a Deos diante dos olhos; 
os seus caminhos sao maculados em todo o 
tempo. Os teus juizos estao tirados de 
diante d’elle : elle dominara a todos os seus 
inimigos. 

6. Porque elle disse no seu corapao : Eu 
nao serei abalado; e de gerapao em geracao 
vivirei sem experimentar mal algum. 

7. A sua boca esta cheia de maledicencia, 
de amargura, e de dolo: debaixo da sua 
lingua esta o trabalho, e a dor. 

8. Elle esta assentado d’emboscada com 
os ricos em lugares occultos, para tirar a 
vida ao innocente. 

9. Os seus olhos olhao para o pobre; 
elle lhe arma silladas em secreto, a maneira 
de leao, que esta na sua cova. Arma sil¬ 
ladas para arrebatar a pobre; para arre- 
batar o pobre, quando o attrahe. 

10. Cahido que elle for no seu lapo, elle 
o opprimira; elle se abaixara, e se deixara 
cahir sobre os pobres, depois que se tiver 
feito senhor d’elles. 

11. Porque elle disse no seu corapao: 
Deos se esqueceo; elle apartou o seu rosto 
para nao ver jamais. 

12. Levanta-te, Senhor Deos, eleve-se a 
tua mao, e nao te esquepas dos pobres. 

13. Porque razao irritou o impio a Deos? 
Porque disse no seu corapao: Elle nao ha 
de perguntar por isso. 

14. Tu o ves : porque tu consideras o 
trabalho, e a dor, de que o justo esta oppri- 
mido, para fazeres que te caias nas tuas 
maos, os que o opprimem. Para ti se re- 
servou o cuidado do pobre: tu seras o que 
ajudes o orfao. 

15. Quebra o braco do peccador, e do 
maligno : o seu peccado buscar se-ha, e nao 
se achara. 

16 0 Senhor reinara eternamente, e por 
seculos de seculos: vos, 6 napoes, pere- 
cereis exterminadas da sua terra. 

17 0 Senhor ouvio o desejo dos pobres : 
a tua orelha entendeo a preparapao do seu 
corapao, 

18 Para julgares a favor do pupillo, e do 
humilde; a fim de que o homem nao em- 
prehenda mais engrandecer-se sobre a terra. 

SALMO X. 
C0NS0LAT0RI0. 

Quando escondido David no deserto por 
causa das traiqoes de Saul, o exhortavuo os 
seus amigos a que fugisse. 

ARA o fim, Salmo de David. 
In Domino confido. 

1 Eu no Senhor he que ponho a minha 
esperanca: Como dizeis vos a minha alma, 
Retira-te a hum monte como o pardal ? 

2 Porque eis-ahi que ja os peccadores 
estenderao o seu arco ; ja pozerao promptas 
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as suas sdttas na aljava, para as dispararem 
na obscuridade contra os que sao de cora- 
pao recto. 

3 Porque elles destruirao o que tu tinhas 
feito, e acabado : e que fez o justo ? 

4 O Senhor habita no seu santo templo ; 
o throno do Senhor he no Ceo. 

5 Os seus olhos olhao para o pobre: as 
suas palpebras fazern perguntas aos filhos 
dos homens. 

6 O Senhor faz perguntas ao justo, e ao 
impio : aquelle porem, que ama a iniqui- 
dade, aborrece a sua alma. 

7 Elle fara chover lapos sobre os pecca- 
dores : o fogo, o enxofre, e a tempestade 
sao a parte, que lhes toca. 

8 Porque o Senhor he justo, e elle ama 
a justipa; o seu rosto olha para a equidade. 

SALMO XI. 
CONSOLATORIO., 

ARA o fim, pela oitava, Salmo de Da¬ 
vid. 

Salvum me fac, Domine, quoniam defecit 
sanctus. 

1 Salva-me, Senhor, porque falta quern 
seja santo : porque as verdades se tornarao 
muito raras entre os filhos dos homens. 

2 Cada hum nao falla ao seu proximo, 
senao, cousas vas: os seus labios estao 
cheios de enganos; e elles fallao com hum 
corapao dobre. 

3 O Senhor destrua inteiramente a todos 
os labios dolosos, e as linguas, que se jactao 
com insolencia. 

4 Elles disserao : Nos faremos poderosas 
as nossas linguas; os nossos labios estao por 
nos : quern he que he nosso senhor? 

5 Agora me levantarei eu, diz o Senhor, 
por causa da miseria dos desamparados, e 
por causa do gemido dos pobres. Eu os 
porei em seguro, e procederei n’isto com 
toda a actividade, e resolupao. 

6 As palavras do Senhor sao humas pa- 
lavras castas, e puras : sao como a prata 
provada ao fogo, purificada da terra, e refi- 
nada sete vezes. 

7 Tu es, Senhor, o que nos has de guar- 
dar, e o que nos has de defender eterna- 
mente desta casta de gente. 

8 Os impios andao ao derredor. Tu, 
Senhor, multiplicaste os filhos dos homens, 
segundo os teus altissimos, e occultissimos 
juizos. 

SALMO XII. 

MORAL, CONSOLATORIO. 

David desamparado dos homens, e de hum cer- 
to rnodo ate do mesmo Deos, nem por isso 
perde o animo. 

ARA o fim, Salmo de David. 
TJsque quo, Domine, oblivisceris me in 

finem ? 
1 Ate quando, Senhor, te esqueceras tu 
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de mim ? Sera isto ate o fim ? Ate quando 
apartaras de mim a tua face ? 

2 Ate quando sera a minha alma agitada 
de varios pensamentos, e o meu corapao oc- 
cupado de dor, todo o dia? 

3 Ate quando sera o meu inimigo exal- 
tado sobre mim ? 

4 Olha para mim, e ouve-me, Senhor 
Deos meu. Allumia os meus olhos, para 
que eu nao durma jamais na morte : 

5 Para que nunca o meu inimigo diga: 
Eu prevaleci contra elle. Os que me attri- 
bulao exultarao, se eu for abalado. 

6 Porem eu esperei na tua misericordia. 
O meu corapao exultara na salvapao, que 
me vira de ti. Eu entoarei canticos ao Se¬ 
nhor, que me cumulou de bens; e eantarei 
louvores ao nome do Senhor altissimo. 

SALMO XIII. 
MORAL. 

A geral corrupqao dos homens 
ARA o fim, Salmo de David. 

Dixit insipiens in corde suo : Non est 
Deus. 

1 O insensatodisse no seu corapao: Nao 
ha Deos. Elles se corromperao, e se fizerao 
abominaveis nas suas inclinapoes; nao ha 
quem faca o bem, nao ha nem sequer hum. 

2 O Senhor olhou do Ceo para os filhos 
dos homens, para ver se ha algum, que 
tenha intelligencia, ou que busque a Deos. 

3 Todos se extraviarao, todos se fizerao 
inuteis: nao ha quem fapa o bem, nao ha 
nem sequer hum. 

A sua garganta he hum sepulchro aberto. 
Elles se valerao das suas linguas para en- 
ganar, e debaixo dos seus labios tem hum 
veneno de aspides. 

A sua boca esta cheia de maldicao, e de 
.> ' 

amargura : os seus pes sao ligeiros para der- 
ramar sangue. 

A sua conducta nao se encaminha, senao 
a opprimir os outros, e a fazel-los desgrapa- 
dos. Elles nao conhecem o caminho da 
paz; e nao tem diante de seus olhos o te- 
mor de Deos. 

4 Acaso nao terao em fim conhecimento 
todos esses homens, que obrao a iniquidade, 
que devorao o meu povo, como hum pedapo 
de pao? 

5 Elles nao invocarao o Senhor; tem&- 
rao onde nao havia que temer. 

6 Porque o Senhor esta entre os justos : 
vos quizestes confundir o conselho do pobre, 
porque Deos he a sua esperanpa. 

7 Quem fara sahir de Siao a salvacao de 
Israel? Quando o Senhor tiver affugentado 
o cativeiro do seu povo, exultara Jacob, e 
alegrar-se-ha Israel. 

SALMO XIV. 
MORAL. 

Quaes sejdo os costumes do homem justo; 
quaes os que hdo de ser os Cidadaos do Ceo. 



SALMOS XV. XVI. 

Q ALMO de David. 
^ Domine, quis habit abit in tabemaculo 
tuo 1 

Senhor, quem he o que habitant no teu 
tabemaculo ? quem o que descanpara no teu 
santo monte ? 

2 Aquelle, que caminha na innocencia, e 
que obra segundo a justipa. 

3 Aquelle, que falla a verdade, segundo 
a tem no seu corap ao, e que se nao valeo da 
sua lingua para enganar; Que nao fez mal 
ao seu proximo, e que nao deo ouvidos as 
maledicencias contra seus irmaos. 

4 Na sua presenpa parece o maligno 
hum nada : aos que temem porem o Senhor, 
elle os honra, e exalta. Elle nao engana ao 
seu proximo nos juramentos, que faz. 

5 Nao da o seu dinheiro a usura; nem re- 
cebe dadivas para opprimir o innocente. O 
que faz estas cousas, nao sera ja mais aba- 
lado. 

SALMO XV. 
HXSTORICO, E PROFETICO, 

David, desterrado protesta, que so adhere ao 
Deos verdadeiro, repudiados os falsos. 
Depots fallando na pessoa de Jesu Christo, 
prediz a sua Kesurreiqao. 

INSCRIPCAO do titulo ao mesrno Da¬ 
vid. 

Conserva me, Domine, quoniam speravi in 
te. 

1 Conserva-me, Senhor, porque eu esperei 
em ti. 

2 Eu disse ao Senhor: Tu es o meu 
Deos, porque nao tens necessidade alguma 
dos meus bens. 

3 Elle fez apparecer de hum modo admi- 
ravel todos os meus affectos para com os 
seus Santos, que ha na terra. 

4 Elies multiplicarao as suas fraquezas : 
depois corrfirao acceleradamente apos ellas. 
Mas quanto a mim, eu nao os ajuntarei nos 
seus conventiculos parra derramar o sangue; 
nem me lembrarei dos seus nomes para os 
tomar na boca. 

5 O Senhor he a parte, que me coube por 
heranpa, e a porpao, que me foi assinada. 
Tu es o que me has de restituir a heranpa, 
que me he propria. 

6 As cordas cahirao-me n’um lugar deli- 
cioso; porque a minha heranpa he excel- 
lente. 

7 Eu louvarei o Senhor, por me ter dado 
intelligencia, e porque ate de noite mesmo 
me reprehenderao, e instruirao os meus 
rins. 

8 Eu tinha sempre o Senhor diante de 
mim: porque elle esta a minha mao di- 
reita, para que eu nao seja commovido. 

9 Por isso o meu corapao se alegrou, e a 
minha lingua cantou canticos de jubilo, e o 
meu corpo descancara na paz. 

10 Porque tu nao deixaras a minha alma 

no Inferno, nem permittiras que o teu Santo 
experimente corruppao. 

11 Tu me fizeste conheeer os caminos da 
vida, e tu me encheras de alegria, mostran- 
do-me o teu rosto ; gostar-se-hao a tua mao 
direita delicias eternas. 

SALMO XVI. 
MORAL. 

Pede que Deos o livre das traiqoes, e cruel- 
dade de seus inimigos. Hecommenda a 
hondade, e paciencia de Deos. 

/"A RAC AO de David. 
Exaudi Domine justitiam tneam. 

Ouve favoravelmente, Senhor, a minha 
petipao cheia de justipa : esta attento a mi¬ 
nha supplica. 

Abre as tuas orelhas a orapao, que eu te 
presento com huns labios, que nao sao en- 
ganosos. 

2 Saia do teu rosto o meu juizo: vejao 
os teus olhos a equidade da minha causa. 

3 Tu provaste o meu corapao, e o visi- 
taste de noite : tu me examinaste no fogo, e 
nao se achou em mim a iniquidade. 

4 Ora para que a minha boca nao falle as 
obras dos homens, tive eu o cuidado por 
causa das palavras de teus labios, de guardar 
os caminhos duros. 

5 Tu pois firma os meus passos nas tuas 
veredas, para que os meus pes nao sejao 
abalados. 

6 Eu clamei a ti, porque tu me tens 
ouvido. O' Deos, inclina para mim a tua 
orelha, e ouve as minhas palavras. 

7 Assinala as tuas misericordias, tu, que 
salvas aos que esperao em ti. 

8 Guarda-me dos que resistem a tua mao 
direita: guarda-me, como a rnenina do 
olho. 

9 Protege-me, tcmando-me debaixo da 
sombra das tuas azas contra os impios, que 
me carregao d’afflicpoes. Porque os meus 
inimigos cercarao a minha alma. 

10 Elies se cobrirao de gordura, e a sua 
boca fallou com soberba. 

11 Depois de me terem lanpado fora de 
si, elles me cercao agora, e resolvcrao abai- 
xar os seus olhos para a terra. 

12 Elies me accommetterao como hum 
leao preparado a levar a preza, e como hum 
cachorro do leao, que habita nos lugares 
occultos. 

13 Levanta-te Senhor, previne-o, e faze-o 
cahir: livra a minha alma do impio, e ai- 
ranca a tua espada dentre as maos dos ini¬ 
migos da tua dextra. 

Senhor, separa-os dos poucos, tirando-os 
da terra no meio da sua vida. O seu ventro 
foi cheio dos bens, que estao escondidos nos 
teus thesouros. 

Elles forao fartos de filhos, e deixarao o 
resto dos seus bens aos seus pequeninos. 

14 Eu porem apparecerei diante de ti na 
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ininha justi^a, e serei saciado, quando se 
manifestar a tua gloria. 

SALMO XVII. 
II1STORICO, E PROEETICO. 

OAR A o fim, a David servo do Senhor, 
■*- que pronunciou para gloria do Senhor 
as palavras d'este Cantico no dia, que o 
Senhor o livrou da mao de todos os seus 
inimigos, assim como da mao de Saul. Elle 
pois disse : 

Diligam te, Domine, fortitudo me a. 
1 Eu te amarei, Senhor, que es a minha 

fortaleza. 
2 O Senhor he o meu esteio, o men re- 

fugio, e o meu Salvador. 
O meu Deos he a minha ajuda, e eu 

esperarei nelle ; elle he o meu defensor, e a 
forca, de que depende a minha salvacao; 
e elle me recebeo debaixo do seu amparo. 

3 Louvando-o, invocarei ao Senhor : e 
elle me salvara de meus inimigos. 

4 As dores da morte me rodearao, e as 
torrentes da iniquidade me encherao de 
turbafao. 

5 Eu fui cercado das dores do Inferno, e 
os la^os da morte se estendbrao diante de 
mini. 

6 Mas eu na minha tribulacao invoquei 
o Senhor, e clamei ao meu Deos. 

E elle do seu santo templo ouvio a minha 
voz; e o grito, que eu dei na sua presenfa, 
chegou ate as suas orelhas. 

7 Entao a terra se moveo, e tremeo : os 
fundamentos dos montes forao sacudidos, e 
abalados, por causa de que o Senhor se irou 
contra elles. 

8 Levantou-se o fumo na sua ira, e sahio 
da sua face hum fogo devorador, e d’elle se 
accenderao carvoes. 

9 Elle abaixou os Ceos, e desceo, ten- 
do debaixo de seus pes huma escura 
nevoa. 

10 Depois montou sobre os Cherubins, 
e voou; voou sobre as azas dos ventos. 

11 Elle se escondeo nas tr£vas ; e elle se 
servio da agua tenebrosa, encerrada nas 
nuvens do ar, como de huma tenda, que o 
cercava. 

12 Entao se rasgarao as nuvens pelo 
resplandor da sua presenca, c cahirao pedra, 
e carvoes de fogo. 

13 E o Senhor trovejou do Ceo, e o 
Altissimo fez ouvir a sua voz, e cahirao 
pedra, e carvoes de fogo. 

14 E elle disparou as suas frechas, e 
dissipou-os : multiplicou os seus relampa- 
gos, e turbou-os. 

15 Ao mesmo tempo se virao apparecer 
as fontes das aguas, e os fundamentos do 
vasto corpo da terra forao descubertos: 
tudo effeito, Senhor, das tuas ameacas, e do 
assopro impetuoso da tua ira. 

Itj Elle mandou do alto dos Ceos o seu 
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soceorro; e tendo pegado em mini, me 
tirou do meio das grandes aguas. 

17 Elle me livrou de meus fortissimos 
inimigos, e dos que me aborreciao, porque se 
tinhao feito mais poderosos do que eu. 

18 Elles me attacarao primeiro no dia da 
minha afflicfao; e o Senhor se fez meu 
protector. 

19 Elle me tirou ao largo; elle me sal- 
vou, por effeito de me querer bem. 

20 O Senhor me retribuira segundo a 
minha justifa : e elle me retribuira segundo 
o pureza das minhas maos. 

21 Porque eu guardei os caminhos do 
Senhor, e nao me desviei do meu Deos, 
obrando impiedades. 

22 Porque todos os seus juizos estao 
presentes diante de mim; e porque eu nao 
repelli de diante de min as suas justicas. 

23 E eu me conservarei sem macula com 
elle, e terei cuidado de me guardar da ini¬ 
quidade, que em mim ha. 

24 E o Senhor me retribuira segundo a 
minha justica, e segundo a pureza das 
minhas maos, que he presente aos seus 
olhos. 

25 Tu seras santo com o que lie santo; 
e seras innocente com o homem, que he 
innocente. 

26 Tu seras sincero com o que he sin- 
cero; e seras perverso com o que he per- 
verso. 

27 Porque tu salvaras o povo, que he hu- 
milde, e humilharas os olhos dos soberbos. 

28 Pois que tu, Senhor, es o que allu- 
mias a minha candeia; esclarece, meu Deos, 
as minhas trevas. 

29 Porque por ti he que eu serei livre da 
tentapao ; e pelo soceorro do meu Deos he 
que eu passarei o muro. 

30 0 caminho do meu Deos he todo 
puro : as suas palavras sao examinadas no 
fogo : elle he o protector de todos os que 
n’elle esperao. 

31 Porque que outro Deos ha elle, que 
nao seja o Senhor? E que outro Deos ha 
elle, que nao seja o nosso Deos? 

32 O Deos, que me guarneceo de forca, 
e que fez que a minha vida fosse imraa- 
culada. 

33 Que fez os meus pes assim velozes, 
como os dos veados, e que me constituio 
nos altos. 

34 Que instrue as minhas maos para o 
combate: e tu es o que fizeste dos meus 
bravos como hum arco de metal. 

35 Que me deste a tua proteejao para 
me salvar; e que me sostiveste com a tua 
direita. A tua disciplina me corrigio ate o 
fim : e essa mesma disciplina me ensinara 
ainda : 

36 Tu alargaste debaixo de mim o ca¬ 
minho, por onde eu andava: e os meus p£s 
nao se enfraquec£rao. 
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37 Eu perseguirei os meus inimigos, e 
apanhal-los-liei: e nao me volverei, ate que 
elles nao acabem. 

38 Eu Ihes quebrarei as formas, ate elles 
se nao poderem ter: e elles cahirao de- 
baixo dos meus pes. 

39 Porque tu me guarneceste de forpa 
para a guerra, e abateste debaixo de mim 
aos que se levantarao contra mim. 

40 Tu fizeste que os meus inimigos me 
dessem costas, e destruiste aos que me 
aborreciao. 

41 Elles gritarao; mas nao houve nin- 
guem que os salvasse : gritarao ao Senhor, 
mas elle nao os ouvio. 

42 E eu os desfarei como o po, que o 
vento espalha; fal-los-hei desapparecer como 
a lama das ruas. 

43 Tu me livraras d’este povo rebelde, e 
me constituiras cabeca das napoes. 

44 Hum povo, que eu nao tinha co- 
nhecido, esse me servio, e esse me obedeceo, 
tanto que ouvio a minha voz. 

45 Os filhos estrangeiros forao-me falsos : 
os filhos estrangeiros cahirao em velhice, e 
claudicarao nos seus caminhos. 

46 Viva o Senhor, e seja bemdito o meu 
Deos, e seja exaltado o Deos da minha sal- 
vacao. 

47 Tu es, 6 Deos, o que lomas a teu 
cuidado o vingar-me, e o que me sobmettes 
os povos: tu o que me livras do furor de 
meus inimigos. 

48 E tu me eleveras por cima d’aquelles, 
que se levantao contra mim : tu me livraras 
do homem iniquo. 

49 Por isso eu, Senhor, te louvarei entre 
as nacoes; e entoarei hum cantico para 
gloria do teu nome. 

50 Para gloria do Senhor, que obra com 
magnificencia a salvacao do seu Rei, e que 
faz misericordia a David seu Christo, e a 
fara a sua posteridade em todos os seculos. 

SALMO XVIII. 
DE LOUVOR, E DE EXHORTApAO. 

A forntosura, e ordem dos Ceos, e a immuta- 
bilidade da Lei sao liuns pregoeiros da 
sabedoria de Deos. 

ARA o fim, Salmo de David. 
Cadi enarrant gloriam Dei. 

1 Os Ceos narrao a gloria de Deos, e o 
fifmamento publica quaes sejao as obras das 
suas maos. 

2 Hum dia annuncia esta verdade a 
cutro dia, e liuma noite da d’ella conheci- 
mento a outra noite. 

3 Nao he esta huma linguagem, nem sao 
estas humas palavras, cuia voz se nao en- 
tenda. 

4 O seu ruido se estendeo por toda a 
terra, e as suas palavras ate as extremidades 
do Mundo. 

5 Elle poz a sua tenda no Sol, c elle 

mesmo he como hum esposo, que sahe da 
sua camara nupcial. Elle parte cheio d’ar- 
dor, para correr como hum gigante na sua 
carreira: 

6 Parte da extremidade do Ceo, e chega 
ate a outra sua extremidade ; e nao ha nin- 
guem, que se esconda ao seu calor. 

7 A Lei do Senhor, que he immaculada, 
converte as almas: o testemunho do Senhor 
he fiel, e da sabedoria aos pequeninos. 

8 As justicas do Senhor sao rectas : ellas 
fazem alegria nos corapoes: o preceito do 
Senhor he todo cheio de luz, e esclarece os 
olhos. 

9 O temor do Senhor he santo: elle 
permanece por seculos de seculos : os juizos 
do Senhor sao verdadeiros, e cheios de 
justipa em si mesmos. 

10 Elles sao mais para desejar, do que 
o muito ouro, e as muitas pedras preciosas: 
sao mais doces, do que o mel, e o favo de 
mel. 

11 Pelo que o teu servo os guarda; e 
em os guardar se acha huma grande re- 
compensa. 

12 Quern he o que conhece os seus de- 
lictos ? Purifica-me dos que me sao occultos ; 

13 E perdoa ao teu servo os alheios. So 
elles se nao senhorearem de mim, entao 
serei eu immaculado, e serei purificado do 
delicto maximo. 

14 Entao as palavras da minha boca te 
serao agradaveis, bem como a meditapao do 
meu corapao, em que eu me exercitarei 
sempre na tua presenpa. Senhor, tu es a, 
minha ajuda, e o meu Redemptor, 

SALMO XIX. 
DEl’RECATOEIO. 

Por occasido ds partir o Rei para a guei'ra. 

ARA o fim, Salmo de David. 
Lx audio t te Dominus in die tribulationis. 

1 O Senhor te oupa no dia da tribulapao; 
o nome do Deos de Jacob te proteja. 

2 Elle te mande do seu Sanctuario o 
soccorro, e seja do monte Siao o teu de¬ 
fensor. 

3 Elle se lembre de todos os teus sacrifi- 
cios; e o holocausto, que tu lhe offereces, 
lhe seja agradavel. 

4 Elle te conceda o que o teu corapao 
deseja, e elle cumpra todos os teus in- 
tentos. 

5 Entao nos alegraremos nos da tua sal- 
vapao, e nos gloriaremos no nome do nosso 
Deos. 

6 O Senhor cumpra todas as tuas pe-r 
ticoes: agora conheci eu que o Senhor 
salvou ao seu Christo. Elle o ouvira do 
Ceo, que he o seu Sanctuario; a salva- 
pao he hum effeito da omnipotencia da sua 
direita. 

7 Estes confiao nas suas carropas, a- 
quclles nos seus cavallos; porcm nos, nos 
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recorreremos a invocapao do nome do Se- 
nhor nosso Deos. 

9 Fallando d’aquelles mesmos, elles se 
acharao como atados, e cahirao : nos porem 
fomos levantados, e ficamos em p6. 

10 Senhor, salva ao Rei; e ouvenos no 
dia, que nos te invocarmos. 

SALMO XX. 
DE ACCAO DE GRACAS. 

Ao voltar o Rei victorioso. 

OARA o fim, Salmo de David. 
-*• Domine, in virtute tuu Icetubitur Rex. 

1 Senhor, o Rei se alegrara na tua forta- 
leza; e elle ticara transportado de jubilo, 
por causa da salvapao, que tu lhe procu- 
raste. 

2 Tu lhe concedeste o desejo do seu co- 
rapao’; e nao o defraudaste da vontade dos 
seus labios. 

3 Porque tu o preveniste de benpaos, e 
de dopuras; e pozeste sobre a sua cabepa 
huma coroa de pedras preeiosas. 

4 Elle te pedio que lhe convervasses a 
vida; e os dias, que tu lhe concedes, es- 
tender-se-hao por todos os seculos dos se- 
culos. 

5 A salvapao, que tu lhe procuraste, he 
acompanhada de huma grande gloria : tu 
lhe cubriras a cabepa de gloria, e lhe daras 
huma formosura admiravel. 

6 Porque tu o faras objecto das benpaos 
eternas; e lhe daras huma plena, e perfeita 
alegria, mostrando-lhe o teu rosto. 

7 Porque o Rei espera no Senhor; e 
elle firmado sobre a misericordia do Altis- 
simo, nao sera ja mais abalado. 

8 A tua mao se fapa sentir a todos os 
seus inimigos : nenhum dos que te abor- 
recem, escape a tua mao direita. 

9 Tu os poras como hum forno accezo 
no tempo da tua indignapao : a ira do Se¬ 
nhor os precipitant na turbapao, e o fogo os 
devorara. 

10 Tu exterminaras da terra aos seus 
filhos, e a sua descendencia do meio dos 
homens. 

11 Porque elles trabalharao por fazer 
cahir sobre ti toda a sorte de males : conce- 
berao projectos, que nao poderao executar. 

12 Porque tu os faras dar costas: tu dis- 
poras o seu rosto a receber os golpes, que te 
restao, 

13 Eleva-te, Senhor, fazendo apparecer a 
tua forpa. Nos cantaremos, e pelos nossos 
canticos publicaremos as maravilhas do teu 
poder. 

SALMO XXI. 

PROEETICO. 

Christo na Cruz ora a Deos : re fere os sens 
tormentos; livres os Judeos escolhidos, e os 
Gentios, que se hdo de converter, pela sua 
RaLv do. 
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T3ARA o fim, Salmo de David, para o 
soccorro da manha. 

Deus, Deus meus, respice in me, quare me 
dereliquisti ? 

1 Deos, Deos meu, olha para mim: por¬ 
que me desamparaste tu? Os clamores de 
meus peccados sao causa de estar longe de 
mim a salvapao. 

2 Meu Deos, eu clamarei de dia, e tu 
nao me ouviras : clamarei de noite, e nin- 
guem mo imputara a loucura. 

3 Tu porem, tu habitas no lugar santo, 
tu, que es o louvor de Israel. 

4 Com effeito, os nossos pais esperarao 
em ti: elles esperarao, e tu os livraste. 

5 Elles clamarao por ti, e forao salvos: 
elles esperarao em ti, e nao forao confun- 
didos. 

6 Mas quanto a mim, eu sou hum bichi- 
nho da terra, e nao homem : sou o oppro- 
brio dos homens, e o desprezo da plebe. 

7 Todos os que me viao fizerao escarneo 
de mim : fallarao-me com ultraje, e insulta- 
rao-me movendo a cabepa. 

8 Elle esperou no Senhor; pois que o 
livre o Senhor : que o salve, se he que lhe 
quer bem. 

9 Tu es o que me tiraste do ventre: tu 
foste a minha esperanpa des do tempo, que 
eu me alimentava aos peitos de minha mai. 

10 Nos teus brapos fui lanpado ao sahir 
das suas entranhas: tu es o meu Deos des 
do ventre de minha mai. 

11 Nao te retires de mim, porque a tribu- 
lapao esta proxima: porque nao ha quem 
me ajude. 

12 Hum grande numero de novilhos me 
cercarao : eu me vi sitiado de gordos touros. 

13 Elles abrirao a sua boca para me 
tragar, como hum leao arrebatador, e que da 
rugidos. 

14 Eu me derramei como agua; e todos 
os meus ossos se desconjuntarao : o meu 
corapao no meio das minhas entranhas fez-se 
como cera, que se derrete. 

15 Toda a minha forpa se secou, como 
terra cozida ao fogo ; a minha lingua ficou 
pegada ao meu padar; e tu me conduziste 
ate o po da morte. 

16 Porque eu fui rodeado de huma mul- 
tidao de caes : huma assemblea de malignos 
me sitiou. 

17 Elles me traspassarao as maos, e os 
pes : elles contarao todos os meus ossos. 
Elles se pozerao com muita applicapao a 
mirar-me, e a considerar-me : 

18 Elles repartirao entre si os meus ves- 
tidos, e lancarao sortes sobre a minha tu¬ 
nica. 

19 Mas tu, Senhor, tu nao affastes de 
mim a tua assistencia: applica-te a me de- 
fenderes. 

20 Livra, 6 Deos, a minha alma da espar- 
da : livra cla mao .do cao a minha tunica. 
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21 Salva-me da boca do leao, e das pon- 
tas dos unicornios n'este estado de humi- 
liapao, em que me acho. 

22 Eu darei a conhecer o teu nome a 
meus irmaos : eu publicarei os teus louvores 
no meio da assemblea. 

23 Vos os que temeis ao Senhor, louvai- 
o: vos todos os que sois a descendencia de 
Jacob, glorificai-o: elle seja temido por 
toda a posteridade de Israel. 

24 Porque elle nao desprezou, nem se 
dedignou da humilde supplica do pobre, 
nem apartou de mim a sua face : mas elle 
me ouvio, quando eu a elle clamava. 

25 A ti dirigirei eu os meus louvores 
n’uma grande assemblea: cumprirei os vo- 
tos, que fiz a Deos, em presenpa dos que o 
temem. 

26 Os pobres comerao, e serao fartos: e 
os que buscao ao Senhor, louval-lo-hao : os 
seus corapoes viverao por toda a eternidade. 

27 A terra em toda a sua extensao lem- 
brar-se-ha d’estas cousas, e ella se conver¬ 
ter;! ao Senhor: e todos os differentes povos 
das napoes renderao adorapoes em sua pre¬ 
senpa. 

28 Porque o Reino, e a Soberania he do 
Senhor; e porque elle he o que reinara sobre 
as gentes. 

29 Todos os ricos da terra comerao, e 
adorarao: todos os que descem a terra 
cahirao na sua presenpa. 

30 E a minha alma vivera para elle, e a 
rninha descendencia o servira. 

31 A posteridade, que esta para vir, sera 
declarada pertencente ao Senhor : e os Ceos 
annunciarao a sua justica ao povo, que ha 
de nascer, ao povo, que o Senhor fez. 

SALMO XXII. 
MORAL. 

A quern Deos apascenta, nada Ihefalta. 

C ALMO de David. 
Dominus regit me, et nihil mihi deerit. 

1 O Senhor he quem me conduz : nada 
me podera faltar: 

2 Elle me poz n’um lugar abundante de 
pastagens. Elle me educou ao pe de huma 
agua, que fortifica: 

3 Elle converteo a minha alma. Elle me 
conduz pelas veredas da justica, para gloria 
do seu nome. 

4 Porque ainda quando eu ande no meio 
da sombra da morte, eu nao temerei mal 
algum, porque tu estas comigo. 

A tua vara, e o teu baculo forao a minha 
consolapao. 

5 Tu preparaste huma meza diante de 
mim contra aquelles, que me attribulao. 

Tu ungiste d’oleo a minha cabeca. Que 
admiravel he o meu calis, que tem virtude 
de embriagar! 

6 Assim que, a tua misericord ia me se- 
guira todos os dias da minha vida, para que 

eu habite por longuissimo tempo na Casa do 
Senhor. 

SALMO XXIII. 
HISTORICO, E MORAL. 

As faust as acclatnagoes do povo com o Dei, ao 
trasladar-se a Area da casa de Obededom 
para Sido: em figura do triunpho de Christo 
ao entrar no Ceo. 

ARA o primeiro da semana, Salmo de 
David. 
Domini est terra, et plenitudo ejus. 

1 A terra, e tudo o que tella eontem, he do 
Senhor: toda a terra, e todos os que a ha- 
bitao, lhe pertencem. 

2 Porque elle he o que a fundou sobre 
os mares, e o que a estabeleceo sobre os 
rios. 

3 Quem he o que subira ao monte do 
Senhor? ou o que parara no seu santo 
lugar ? 

4 O que he innocente de maos, e limpo 
de corap ao; o que nao recebeo em vao a 
sua alma, nem fez juramentos dolosos ao seu 
proximo. 

5 Este he o que recebera do Senhor a 
benpao, e o que alcanpara a misericordia de 
Deos seu Salvador. 

6 Tal he a gerapao dos que o buscao, 
dos que buscao a face do Deos de Jacob. 

7 Levantai, 6 Principes, as vossas portas : 
levantai-vos, 6 portas eternas, e entrara o 
Rei da Gloria. 

8 Quem he este Rei da Gloria? O Senhor 
forte, e poderoso: o Senhor poderoso nas 
batalhas. 

9 Levantai, 6 Principes, as vossas portas : 
levantai-vos, 6 portas eternas, e entrara o 
Rei da Gloria. 

10 Quem he este Rei da Gloria? O Se¬ 
nhor dos poderes, esse mesmo he o Rei da 
Gloria. 

SALMO XXIV. 
DEPRECATORIO. 

David angustiado pelas perseguigdes de seus 
inimigos, pede a Deos que lhe perdoe os 
seus peccados, que o reduza ao caminho di- 
reito, e que o livre dos adversarios. 

ARA o fim, Salmo de David. 
Ad te, Domine, levavi animam meant. 

1 A ti, Senhor, elevei a minha alma: 
2 Em ti, Deos meu, ponho a minha con- 

fianpa. 
Nao permittas que eu caia em eonfusao, 

nem que os meus inimigos zombem de mim; 
porque todos os que te esperao com paci- 
encia, nao serao confundidos : 

3 Cubrao-se de eonfusao pelo contrario to¬ 
dos aquelles, que commettem a iniquidade 
superfluamente. 

4 Senhor, mostra-me os teus caminhos, e 
ensina-me as tuas veredas. 

5 Dirije-me no caminho da tua verdade, 
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e instrue-me: porque tu es o Deos meu 
Salvador, e eu te esperei com perseveranca 
todo o dia. 

6 Lembra-te, Senhor, das tuas misericor- 
dias; d’aquellas misericordias, que tu tens 
feito apparecer em todo o tempo. 

7 Nao te recordes dos delictos da minha 
mocidade, nem das minhas ignorancias: 
mas lembra-te de mim segundo a tua mi- 
sericordia, por amor da tua bondade, Se¬ 
nhor. 

8 O Senhor he cheio de dopura, e de 
rectidao : por isso aos que peecao dara elle 
a lei, que devem seguir no carninho. 

9 Elle conduzira pela justipa aos que 
sao doceis: ensinara os seus caminhos aos 
que sao mansos. 

10 Todos os caminhos do Senhor sao mi- 
sericordia, e verdade, para os que buscao o 
seu pacto, e os seus mandamentos. 

11 Por amor do teu nome, Senhor, tu me 
has de perdoaro meu peccado : porque este 
he grande. 

12 Quem he o homem, que teme ao Se¬ 
nhor? Elle lhe constituio huma lei no ca- 
minho, que escolheo. 

13 A sua alma se demorara nos bens, e a 
sua descendencia tera por heranpa a terra. 

14 0 Senhor he o firme apoio dos que 
o temem; e elle lhes manifestara o seu 
pacto. 

15 Os meus olhos estao sempre elevados 
para o Senhor : porque elle he o que retirara 
os meus pes do lapo. 

16 Lanpa os teus olhos sobre mim, e 
tern de mim compaixao : porque eu sou so, 
e pobre. 

17 As afflicpoes do meu corapao se mul- 
tiplicarao: livra-me das minhas necessi- 
dades. 

18 Olha para o estado de humiliapao, e 
de pena, em que eu estou: e perdoa-me 
todos os meus peccados. 

19 Lanpa os olhos sobre os meus inimi- 
gos: ye como he grande a sua nmltidao, e 
como he injusto o odio, que me tern. 

20 Guarda a minha alma, e livra-me : 
nao permittas que eu saia envergonhado, 
depois de ter esperado em ti. 

21 Os innocentes, e os rectos se unirao a 
mim, porque eu te esperei com paciencia. 

22 Livra, 6 Deos, a Israel de todas as 
suas tribulapoes. 

SALMO XXV. 
DEPRECATORIO. 

Aos Sacerdotes, que chegdo ao Altar: que 
ainda que a consciencia os nao accuse de 
peccado, desejem com ancia que Deos os 
purifique cada vez mais. 

ARA o fim, Salmo de David. 
Judica me, Domine, qtioniam ego in in- 

nocentia mea ingressus sum. 
1 Julga-me, Senhor, porque eu andei na 
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minha innocencia: e como tendo posto no 
Senhor a minha esperanca, nao serei enfra- 
quecido. 

2 Prova-me, Senhor, e sonda-me : abraza 
os meus rins, e o meu corapao. 

3 Porque a tua misericordia eu a tenho 
diante de meus olhos, e na tua verdade he 
que eu acho a minha alegria. 

4 Eu nao me assentei no conselho da 
vaidade, e nao entrarei onde estao os que 
obrao iniquamente. 

5 Eu aborreco a Assemblea dos malig- 
nos, e nao me assentarei com os impios : 

6 Mas lavarei as minhas maos entre os 
innocentes, e por-me-hei, Senhor, ao redor 
do teu Altar; 

7 A fim de eu ouvir a voz dos teus lou- 
vores, e de eu mesmo narrar todas as tuas 
maravilhas. 

8 Senhor, eu amei a formosura da tua 
casa, e o lugar, onde habita a tua gloria. 

9 Nao percas, 6 Deos, com os impios a 
minha alma, nem com os homens sanguina- 
rios a minha vida. 

10 Cujas maos estao todas manchadas de 
iniquidade, e cuja direita esta cheia de pre- 
sentes. 

11 Porque eu por mim, eu andei na 
minha innocencia : resgata-me, e tern com¬ 
paixao de mim. 

12 O meu pe conservou-se firme na 
direitura: eu te bemdirei, Senhor, nas As- 
sembleas. 

SALMO XXVI. 
MORAL. 

David accommettido da guerra, e em aperlo, 
quando ainda andava fugindo de Saul. 

O ALMO de David antes de ser ungido. 
^ Dominus illuminatio mea, ct solus mea, 
quem timebo? 

1 O Senhor he a minha luz, e a minha 
salvapao : que poderei eu temer ? 

O Senhor he o defensor da minha vida : 
quem me podera assustar? 

2 Quando os que me querem perder esta- 
vao perto de investir comigo, para me co- 
merem as carnes; entao esses inimigos, que 
me perseguem, esses mesmos forao enfra- 
quecidos, e cahirao. 

3 Ainda quando pois se acampem contra 
mim os exercitos, nao temera o meu coracao : 
ainda quando se esteja a me darem batalha, 
nao deixarei eu de esperar ainda no meio do 
combate. 

4 Iluma so cousa pedi ao Senhor, e essa 
unicamente buscarei: e he que eu habite na 
casa do Senhor por todos os dias da minha 
vida, para contemplar as delicias do Senhor, 
e considerar o seu templo. 

5 Porque elle me eseondeo no seu taber- 
naculo : elle me protegeo no dia de afflicpao, 
mettendo-me no secreto do seu tabernaculo; 
elle me elevou sobre a pedra. 
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6 E agora elevou elle a minha cabepa por 
cima dos meus inimigos. 

Eu andei ao redor, e eu immolei no seu 
tabernaculo huma victima com clamoves de 
jubilo : cantarei, e farei resonar a melodia 
dos hymnos para gloria do Senhor. 

7 Ouve, Senhor, a voz, com que clamei 
a ti: tem compaixao de mim, e ouve-me. 

8 O meu corapao te disse: O meu rosto 
te buscou : eu buscarei, Senhor, o teu rosto. 

9 Nao apartes de mim a tua face : e nao 
te retires do teu servo na tua ira. 

Se minha ajuda: nao me deixes, nem me 
desprezes, 6 Deos, meu Salvador. 

10 Porque meu pai, e minha mai me 
deixarao: mas o Senhor me tomou na sua 
protecpao. 

11 Prescreve-me, Senhor, a Lei, que 
devo seguir no teu eaminho: e digna-te, 
por causa dos meus inimigos, de me con- 
duzir pela vereda direita. 

12 Nao me entregues a ma vontade dos 
que me affligem : porque se levantarao con¬ 
tra mim testemunhas iniquas, e a iniquidade 
mentio contra si mesma. 

13 Eu creio que verei os bens do Senhor 
na terra dos vivos. 

14 Espera ao Senhor, e obra varonil- 
mente : fortifique-se o teu corapao, e esta 
firme esperando ao Senhor. 

SALMO XXVII. 
MORAL. 

Cercado dos maos homens, poe a sua con- 
fianqa cm Deos, para nao perecer com 
clles. 

^ALMO ao mesmo David. 
^ Ad te, Domine, clamabo: Deus meus, 
ne sileas a me. 

1 A ti clamarei, Senhor: nao guardes 
silencio a meu respeito, 6 meu Deos; para 
que nao succeda, que recusando tu res- 
ponder-me, me torne eu semelhante aos 
que descem ao fosso. 

2 Ouve, Senhor, a voz da minha depre- 
capao, quando eu a ti oro, e quando levanto 
as minhas maos ao teu santo templo. 

3 Nao me arrastes juntamente com os 
peccadores; e nao me percas com os que 
obrao a iniquidade : os quaes fallao de paz 
com o seu proximo, e nos seus corapoes nao 
cuidao senao em lhe fazer mal. 

4 Da-lhes a paga, segundo as suas obras, 
e segundo a malignirlade dos seus projectos. 

Trata-os, segundo as obras das suas maos : 
da-lhes a recompensa, que lhes he devida. 

5 Porque elles nao comprehenderao as 
obras do Senhor, e as obras das suas maos, 
tu os destruiras, e nao os restabeleceras. 

6 Bemdito o Senhor, porque ouvio a voz 
da minha deprecapao. 

7 O‘Senhor he a minha ajuda, e o meu 
protector; n’elle esperou o meu corapao, e 
cu fui ajudado. . 

8 E a minha carne refloreceo : por isso 
eu o louvarei de todo o meu coracao. 

9 O Senhor he a fortaleza do seu povo, e 
o protector, que salva ao seu ungido em tan- 
tos recontros. 

10 Salva, Senhor, ao teu povo, e abenpoa 
a tua heranpa: conduze-os, e exalta-os atd a 
eternidade. 

SALMO XXVIII. 
MORAL. 

Venera a magestude de Deos, quando troveja, 
e consola ao povo assustado. 

ALMO de David, na consummapao do 
Tabernaculo. 

Aff'erte Domino, Jilii Dei. 
1 Trazei ao Senhor as vossas offertas, fi- 

lhos de Deos : trazei ao Senhor os filhos dos 
carneiros: trazei ao Senhor a gloria, e a 
honra. 

2 Rendei ao Senhor a gloria, que he 
devida ao seu nome: adorai ao Senhor no 
seu santo atrio. 

3 A voz do Senhor retumba sobre as 
aguas : o Deos da magestade trovejou: o 
Senhor se fez ouvir sobre as grandes aguas. 

4 A voz do Senhor he acompanhad* de 
forpa : a voz do Senhor he cheia de magnifi- 
cencia. 

5 A voz do Senhor he a que quebra os 
cedros : e o Senhor quebrara os cedros do 
Libano. 

6 Elle os quebrara, e fara em miudos 
pedapos tao facilmente, como se elles fossem 
huns tenros novilhos do Libano, e huns 
tenros filhos dos unicornios, queridos de 
suas mais. 

7 A voz do Senhor he a que divide as 
chammas do fogo: 

8 A voz do Senhor he a que abala o de- 
serto : porque o Senhor fara tremer o de- 
serto de Cades. 

9 A voz do Senhor he a que prepara os 
veados, e que descubrira os lugares som- 
brios, e espessos; e todos no seu templo 
publicarao a sua gloria. 

10 O Senhor he o que habita no diluvio : 
e o Senhor assentado no seu throno reinara 
eternamente. 

11 O Senhor he o que dara forpa ao seu 
povo : o Senhor he o que abencoara o seu 
povo em paz. 

SALMO XXIX. 
BE ACpAO DE GRApAS. , 

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti 
me. 

1 Eu publicarei, Senhor, as tuas grande- 
zas, porque tu me elevaste : e porque nao 
deste lugar a meus inimigos de se alegrarem 
sobre mim. 

2 Senhor meu Deos, eu clamei a ti, c tu 
me saraste. 
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3 Senhor, tu tiraste a minha alma do In¬ 
ferno : tu me salvaste d’entre os que descem 
ao fosso. 

4 Entoai por isso canticos ao Senhor, 
vos os que sois santos: e celebrai com os 
vossos louvores a memoria da sua santidade. 

5 Porque elle nos fere na sua ira, e elle 
nos da a vida na sua boa vontade. 

De tarde estaremos em lagrimas, de 
manha em alegria. 

6 Ora eu tinha dito na minha abundan- 
cia : Eu nao serei jamais abalado. 

7 Senhor, por hum puro effeito da tua 
vontade, he que tu me firmaste no brilhante 
estado, em que eu me acho. 

Tu apartaste de mim o teu rosto, e eu 
ealii na turbapao. 

8 A ti clamarei, Senhor, e dirigirei ao 
meu Deos as minhas preces. 

9 Que utilidade tiraras tu da minha 
rnorte, se eu descer a podridao? Acaso po- 
dera louvar-te o po ? ou publicara elle a tua 
verdade ? 

10 O Senhor me ouvio, e se compadeceo 
de mim: o Senhor se fez a minha ajuda. 

11 Tu converteste o meu pranto em gozo: 
tu rasgaste o meu saco, e todo me cercaste 
d’alegria; 

12 A fun de que no meio da minha 
gloria cante eu os teus louvores, e nao sinta 
mais as picadas: Senhor Deos meu, eu te 
louvarei eternamente. 

SALMO XXX. 
DE ACpAO DE GRApAS, E DEPRECATORIO. 

Entregue por todos, e cercado de todas as 
partes por Saul, achando-se no deserto 
Maon, sem esperanca de poder escapar, foi 
de repente livre, por ter posto toda a sua 
confia7iga em Deos. 

ARA o fim, Salma de David, pelo 
extase. 

In te, Domine, speravi, non confundar in 
rater mim. 

1 Em ti, Senhor, he que eu esperei: nao 
permittas que jamais seja eu confundido : 
jivra-me, segundo a tua justipa. 

2 Inclina para mim a tua orelha: 
apressa-te a me livrar. Ache eu em ti hum 
Deos, que seja meu protector, e hum asylo 
seguro, para tu me salvares. 

3 Porque tu es a minha fortaleza, e o meu 
refugio: e por amor do teu nome, tu me 
conduziras, e me nutriras. 

4 Tu me tiraras deste lapo, que meus ini- 
migos me armarao escondidamente: porque 
tu es o meu protector. 

5 Nas tuas maos encommendo o meu 
espirito: tu me remiste, Senhor Deos de 
verdade. 

6 Tu aborreces aos que observao cousas 
vans, e inuteis. Mas eu nao esperei senao 
no Senhor; e eu me alegrarei, e exultarei 
na tua misericordia. 
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7 Porque tu olhaste para o meu estado 
de humiliapao, e salvaste a minha alma das 
necessidades. 

8 Nao fechaste a minha alma entre as 
maos do inimigo : mas pozeste os meus pes 
n’um lugar espacoso. 

9 Senhor, tern compaixao de mim, por¬ 
que estou afflicto; o meu olho, a minha 
alma, as minhas entranhas estao todas tur- 
badas pela ira. 

10 Porque a minha vida se consome de 
dor, e os iqeus annos de gemidos. 

A minha forpa se debilitou pela pobreza : 
e eu sinto estremecerem-se-me ate os ossos. 

11 Eu me tornei hum objecto de oppro- 
brio para todos os meus inimigos, e muito 
mais para os meus vizinhos : e fui occasiao 
de horror para os meus conhecidos. 

Os que me viao, fugiao para longe de 
mim. 

12 Fui posto em esquecimento, e apa- 
gado do seu corapao, como se fora hum 
morto; fiquei sendo como hum vaso que- 
brado. 

13 Porque eu ouvi os injuriosos discursos 
de muitos, no meio dos quaes eu estava; e 
que no tempo que se ajuntavao contra mim, 
tiverao conselho para me tirarem a vida. 

14 Mas eu esperei em ti, Senhor: eu 
disse : Tu es o meu Deos: 

15 Nas tuas maos estao as minhas sortes. 
Livra-me das maos dos meus inimigos, e 

dos que me perseguem. 
16 Lanpa sobre o teu servo a luz do teu 

rosto: salva-me, segundo a tua misericordia. 
17 Senhor, nao sejaeu confundido, pois 

que te invoquei: envergonhem-se os impios, 
e sejao conduzidos ao Inferno. 

18 Tornem-se mudos os labios engana- 
dores, que fallao contra o justo palavras 
de iniquidade com tanta soberba, como 
ignorancia. 

19 Que grande he, Senhor, a abundancia 
da tua dopura, que tu tens escondida, e re- 
servada para os que te temem! Tu a fizeste 
ser cheia, e perfeita para os que esperao em 
ti a vista dos filhos dos homens. 

20 Tu os esconderas no secreto da tua 
face contra a turbapao, que elles poderiao 
receber dos homens : tu os defenderas no 
teu tabemaculo contra as linguas, que os 
atacao. 

21 Bemdito seja o Senhor: porque elle 
fez apparecer a sua misericordia para co- 
migo por hum modo admiravel n’uma Ci- 
dade bem fortificada. 

22 Eu porem disse no transporte do meu 
espirito : Eu fui lanpado de diante dos teus 
olhos: por isso he que tu ouviste a voz, 
com que eu te roguei, quando a ti clamava.. 

23 Amai ao Senhor, todos vos os que sois 
santos: porque o Senhor perguntara pela 
verdade, e elle dara a retribuicao aos sober- 
bos, segundo a grandeza do seu orgulho. 
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24 Obrai varonilmente, e fortalepa-se o 
vosso corapao, todos vos os que esperais no 
Senhor. 

SALMO XXXI. 
DEPRECATORIO. 

David enfermo, e pedindo perddo a Deos, dd- 
Ihe grugas pela remissao de sens peccados; 
e insti'uido por Deos, se converte a melhor 
vida. 

TNTELLIGENCIA ao mesmo David. 
Beati, quorum remisste sunt iniquitates. 

1 Bemaventurados aquelles, a quem fo¬ 
rao perdoadas as suas iniquidades, e cujos 
peccados forao cubertos. 

2 Bemaventurado o homem, a quem o 
Senhor nao imputou o peccado, e cujo 
espirito he izento de dolo. 

3 Por isso que eu me calei, envelhecerao 
os meus ossos, quando gritava todo o dia. 

4 Porque a tua mao se fez pezada sobre 
mim de dia, e de, noite: eu me voltei para 
ti na minha afflicpao, quando se me pregava 
a espinha. 

5 Eu te manifestei o meu peccado, e nao 
occultei a minha injustipa. 

Eu disse : Confessarei ao Senhor contra 
mim mesmo a minha injustipa: e tu me 
perdoaste a impiedade do meu peccado. 

6 Por esta razao fara todo o santo, orapao 
a ti no tempo favoravel. 

7 Pelo que quando as grandes aguas 
inundarem, estas nao se chegarao a elle. 

8 Tu es o meu refugio na tribulapao, de 
que estou cercado: livra-me dos que me 
cercao, tu, que es a minha alegria. 

9 Eu te darei entendimento, e te ins- 
truirei n’este caminho, por onde tu deves 
andar: eu pregarei os meus olhos sobre ti. 

10 Nao vos facais como o cavallo, e o 
mulo, que nao tern intelligencia. 

Aperta com a mordapa, e com o freio 
os queixos d’aquelles, que se nao chegao 
para ti. 

11 O peccador sera exposto a hum 
grande numero de penas; mas o que espera 
no Senhor, esse sera todo rodeado da sua 
misericordia. 

12 Alegrai-vos, justos, e transportai-vos 
de jubilo no Senhor; publicai em canticos 
a sua gloria, vos os que tendes o corapao 
TVOtf). 

SALMO XXXII. 
DE LOUVOR, E ESPERANCA. 

Q ALMO de David. 
^ Exultate,justi, in Domino; rectos decet 
collaudatio. 

1 Justos, exultai no Senhor: aos que 
tem o corapao recto, he que pertence dar- 
lhe louvores. 

2 Louvai ao Senhor ao som da cythara: 
cantai a sua gloria ao som do salterio de 
dez cordas. 

3 Cantai para gloria sua hum novo can- 

tico : fazei-lhe hum ajustado concerto de 
instrumentos, e de vozes. 

4 Porque a palavra do Senhor he recta, e 
a sua fidelidade resplandece em todas as 
suas obras. 

5 Elle ama a misericordia, eajustipa: a 
terra esta cheia da misericordia do Senhor. 

6 Pela palavra do Senhor he que os 
Ceos forao firmados: e o assopro da sua 
boca he o que produz toda a sua virtude. 

7 Elle he o que ajunta todas as aguas do 
mar, como dentro de hum odre: elle o que 
tem os abysmos fechados, como n’uns the- 
souros. 

8 Toda a terra tema ao Senhor ; e todos 
os que habitao o Universo, trernao diante 
delle. 

9 Porque elle disse, e tudo foi feito : elle 
mandou, e tudo foi creado. 

10 O Senhor dissipa os projectos das 
napoes: elle torna vaos os pensamentos dos 
povos, e arruina os conselhos dos Principes. 

11 Mas o conselho do Senhor permanece 
etemamente : e os pensamentos do seu co¬ 
rapao subsistem de rapa em rapa. 

12 Bemaventurada a napao, que tem ao 
Senhor por seu Deos: e bemaventurado o 
povo, a quem elle escolheo para sua he- 
ranpa. 

13 0 Senhor olhou do Ceo: elle vio a 
todos os filhos dos homens. 

14 Da habitacao, que elle preparou para 
si, lancou elle os olhos sobre todos, os que 
habitao a terra. 

15 Elle he o que formou o corapao de 
cada hum d’elles, e o que tem hum exacto 
conhecimento das suas acpoes. 

16 Nao he no seu grande poder, que hum 
Rei acha a sua salvapao : e o gigante nao 
se salvara pela sua forpa extraordinaria. 

17 0 cavallo ^ngana ao que espera d’elle 
a salvapao : e toda a sua forpa, por grande 
que seja, o nao ha de salvar. 

18 Mas os olhos do Senhor estao sobre 
aquelles, que o temem, e sobre os que poem 
a sua esperanpa na sua misericordia; 

19 Para livrar da morte as suas almas, e 
para os sustentar na sua fome. 

20 A nossa alma espera ao Senhor com 
paciencia: porque elle he a nossa ajuda, e 
o nosso protector. 

21 Porque n’elle se alegrara o nosso co¬ 
rapao : e porque nos esperamos no seu santo 
nome. 

22 Faze apparecer, Senhor, sobre nos a tua 
misericordia, segundo a esperanpa, que tive- 
mos em ti. 

SALMO XXXIII. 
MORAL. 

A DAVID, quando usou de disfarce na 
-l*- presenpa de Aquimelee, e este o despe- 
dio, e elle se foi. 

Benedicam Dominion in omni tempore. 
1 Eu bemdirei o Senhor em todo o 
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tempo : o seu louvor estard sempre na mi¬ 
nha boca. 

2 A minha alma sera louvada noSenhor: 
oupao os mansos, e alegrem-se. 

3 Publicai comigo quao grande be o Se- 
nhor: e glorifiquemos todos juntos o seu 
nome. 

4 Eu busquei ao Senhor, e elle me ouvio, 
e me livrou de todas as minhas tribulaf oes. 

5 Chegai-vos a elle, para serdes allumia- 
dos: e os vossos rostos nao serao eubertos 
de confusao. 

6 Este pobre clamou, e o Senhor o ouvio, 
e elle o salvou de todas as suas tribula- 
yoes. 

7 O Anjo do Senhor andara a roda dos 
que o temem, e elle os livrara. 

8 Gostai, e vede quao suave he o Se¬ 
nhor: ditoso o homem, que espera n’elle. 

9 Temei ao Senhor, todos vos os seus 
Santos : porque os que o temem, nao cahem 
em pobreza. 

10 Os ricos necessitarao, e tiverao fome : 
mas os que buscao ao Senhor, nao serao 
privados de bem algum. 

11 Vinde, filhos, ouvi-me: eu vos ensi- 
narei o temor do Senhor. 

12 Quem he o homem, que quer a vida, 
e que deseja ver os dias bemaventurados ? 

13 Guarda a tua lingua do mal, e nao 
profirao os teus labios palavra alguma de 
engano. 

14 Desvia-te do mal, e faze o bem: busca 
a paz, e prosegue-a. 

15 Os olhos do Senhor estao sobre os 
justos; e as suas orelhas attentas as suas 
preces. 

16 Mas aos que fazem o mal, a esses 
olha o Senhor com hum rosto d’indignacao, 
para exterminar da terra a sua memoria. 

17 Os justos clamarao, e o Senhor os 
ouvio, e os salvou de todas as suas tribula- 
£oes. 

18 O Senhor esta ao pd d’aquelles, que 
tem o coracao afflicto : e elle salvara aos 
humildes de coracao. 

19 Sao muitas as affliccoes, a que estao 
expostos os justos : e o Senhor os livrara de 
todas ellas. 

20 O Senhor guarda todos os seus ossos : 
e nem sequer hum d’elles se quebrara. 

21 A morte dos peccadores he pessima: 
e os que aborrecem o justo, delinquirao. 

22 O Senhor remira as almas dos seus 
servos : e todos os que esperao n’elle, nao 
delinquirao. 

SALMO XXXIV. 
DEPRECATORIO. 

David perseguido de seus inimigos, nao se 
vinga por si, mas remette a sua causa d 
justica de Deos. 

O mesmo David. 
Judica, Do mine, noccntes me. 
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XXXIV. 

1 Julga, Senhor, aos que me fazem injus- 
tipa: desarma aos que pelejao contra mim. 

2 Toma as tuas armas, e o teu escudo: 
e levanta-te em meu soccorro. 

3 Tira da tua espada, e fecha toda a pas- 
sagem aos que me perseguem : dize a minha 
alma: Eu sou a tua salva^'ao. 

4 Cubrao-se de confusao, e de vergonha 
os que buscao tirar-me a vida: sejao de- 
struidos, e confundidos os que contra mim 
trazern mas tencoes. 

5 Sejao como o po, que o vento leva; e 
o Anjo do Senhor os coarte. 

6 O seu caminho se fafa tenebroso, e 
escorregadio; e o Anjo do Senhor os per- 
siga. 

7 Porque sem motivo algum quizerao 
perder-me no lafo, que me armarao em 
secreto; e porque injustissimamente me ul- 
trajarao. 

8 Apanhe-o o lafo, que elle ignora, seja 
tornado n’aquelle, que tinha escondido para 
outrem; e caia no mesmo, que armou. 

9 A minha alma porem alegrar-se-ha no 
Senhor, e achara toda a sua deleitacao no 
seu Salvador. 

10 Todos os meus ossos te darao as 
gramas, dizendo: Senhor, quem te he se- 
melhante ? 

Tu es o que livras o pobre das maos d’a¬ 
quelles, que sao mais fortes do que elle: o 
que livras o desamparado, e indigente das 
maos d’aquelles, que o roubavao. 

11 Tendo-se levantado humas testemu- 
nhas iniquas, elles me fizerao perguntas 
sobre cousas, que eu ignorava. 

12 Elles me tomavao o mal pelo bem,"e 
reduziao a minha alma a huma total esteri- 
lidade. 

13 Mas quando elles assim me molesta- 
vao, eu me vestia de cilicio; humilhava a 
minha alma com o jejum; e derramava a 
minha orajao no recondito do meu seio. 

14 Eu me comprazia sobre cada hum 
d’elles, como sobre hum proximo, ou sobre 
hum irmao: estava abatido, como quem se 
achava tocado de huma verdadeira dor, que 
me fazia gemer. 

15 Quanto a elles porem, elles se ale- 
grarao sobre o meu caso, e se ajuntarao 
contra mim: descarregarao sobre mim hum 
chuveiro d’acoutes, sem que eu soubesse a 
razao porque. 

16 Entretanto elles forao dissipados : 
mas como ainda assim nao se compungirao, 
elles me tentarao de novo ; insultarao-me, 
fazendo mofa; rangerao com os dentes con¬ 
tra mim. 

17 Senhor, quando poras tu os olhos 
n’isto ? llestitue-me a vida, livrando-me da 
sua ma vontade : salva da crueldade d’estes 
leoes a minha alma, que he unica, e desam- 
parada. 

18 Eu publicarei os teus louvores n’uma 
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grande Assemblea: eu te louvarei no meio 
de lium numeroso povo. 

19 Nao seja eu motivo de contentamento, 
e de insulto para aquelles, que injustamente 
me atacao; que sem causa me aborrecem; 
que fingem no seu olhar serem meus ami¬ 
gos. 

20 Porque elles sim me fallavao na ap- 
parencia com hum espirito de paz : mas 
quando fallavao no meio dos povos alterados 
da ira, nao cuidavao senao em excogitar 
enganos. 

21 Em fim, elles abrirao de todo a sua 
boca contra mim : elles disserao: Ainda 
bem, ainda bem que virao os nossos olhos 
o que desejavao. 

22 Tu o tens visto, Senhor; nao guardes 
silencio por mais tempo; nao te alongues 
de mim. 

23 Levanta-te, e applica-te, Deos meu, 
ao meu juizo ; cuida, Senhor meu, na minha 
causa. 

24 Julga-me segundo a tua justifa, Se¬ 
nhor Deos meu, e nao se alegrem elles 
triunfando de mim. 

25 Nao digao nos seus coracoes : ainda 
bem, ainda bem, alegremo-nos: nao digao: 
devoramo-lo em fim. 

26 Envergonhem-se, e sejao confundidos 
os que se congratulao dos meus males: 
cubrao-se de confusao, e de ignominia os 
que fallao com soberba contra mim. 

27 Pelo contrario, alegrem-se, e trans- 
portem-se de jubilo os que querem que a 
minha justi^a seja reconhecida : estes digao 
sempre: seja glorificado o Senhor: estes, 
que desejao a paz do seu servo. 

28 E a minha lingua publicara a tua 
jugtica, e cclebrara todo o dia os teus lou- 
vores. 

SALMO XXXV. 

MORAL. 

A profunda malicia dos impios; os prof undos 
juizos de Deos sobre os maos, e a sua 
grande misericordia para com os bons- 

ARA o fim, ao mesmo David servo do 
Senhor. 

Dixit injustus ut delinquat in semetipso. 
1 O injusto disse la comsigo mesmo, que 

elle queria peccar. O temor de Deos nao 
anda diante dos seus olhos. 

2 Porque elle obrou dolosamente na sua 
presen^a, de sorte que a sua iniquidade o 
fez objecto do odio. 

3 As palavras da sua boca nao sao senao 
iniquidade, e engano: elle nao quiz instruir- 
se para fazer o bem. 

4 Elle meditou a iniquidade na sua cama: 
deixou-se -estar em todos os caminhos, que 
nao erao bons; e nao aborreceo a malicia. 

5 Senhor, a tua misericordia esta no Ceo; 
e a tua verdade se eleva ate as nuvens. 

6 A tua justi^a he como os montes mais 

altos; os teus juizos sao hum abysmo pro- 
fundo. 

Tu, Senhor, salvaras os homens, e as 
bestas: 

7 Que tao abundante como isto he a tua 
misericordia, 6 Deos! 

Mas quanto aos filhos dos homens, elles 
esperarao debaixo da sombra das tuas azas. 

8 Elles se embriagarao na fartura na tua 
casa : e tu lhe daras a beber da torrente das 
tuas delicias. 

9 Porque em ti esta a fonte da vida : 
e no teu lume veremos nos o lume. 

10 Estende a tua misericordia sobre os 
que te conhecem; e a tua justifa sobre os 
que tem o coracao recto. 

11 Nao chegue a mim o pe do soberbo, 
e nao me abale a mao do peccador. 

12 Alli .cahirao os que obrao a iniqui¬ 
dade : forao expellidos, e nao se poderao 
ter firmes. 

SALMO XXXVI. 
MORAL. 

Os que estcio debaixo da protecfo de Deos, 
nao devem invejar afelicidade dos impios. 

Q ALMO ao mesmo David. 
k~ Noli ee malar i in malignantibus. 

1 Nao andes em competencia com os 
maos : nem tenhas ciume contra os que com- 
mettem a iniquidade. 

2 Porque elles se seccarao tao depressa, 
como o feno; e elles se murcharao com a 
mesma brevidade, que a rama das hervas, e 
legumes. 

3 Espera no Senhor, e faze o bem : entao 
habitaras a terra, e seras nutrido das suas 
riquezas. 

4 Poe as tuas delicias no Senhor, e elle 
te concedera o que o teu coracao lhe pede. 

5 Descobre ao Senhor o teu eaminho, e 
espera n’elle : e elle mesmo fara. 

6 Elle fara resplandecer a tua justifa. 
como huma luz; e a equidade da tua causa, 
como o pino do dia. 

7 Sujeita-te ao Senhor, e ora-lhe. Nao 
tenhas inveja aquelle, que he ditoso no seu 
eaminho, ao homem, que faz injustifas. 

8 Abstem-te da ira, e do furor: nao te¬ 
nhas emulacao para fazeres o mal. 

9 Porque os maos serao exterminados: 
os que porem esperao a Deos com paciencia, 
esses terao a terra por heranca. 

10 Ainda hum pouco de tempo, e nao 
existira mais o peccador ; e tu buscaras o 
lugar, onde elle estava, e nao o acharas. 

11 Mas a terra sera a heranca dos man- 
sos, e elles gozarao com gosto de huma 
abundancia de paz. 

12 0 peccador espreitara ao justo, e ran- 
gera com os dentes contra elle. 

13 Mas o Senhor zombarfi d’elle : porque 
ve que ha de chegar o seu dia. 

14 Os peccadores desembainharao a es- 
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pada: estend&rao o seu arco para arruina- 
rem o pobre, e o indigente ; para assassina- 
rem os que sao rectos de cora^ao. 

15 A sua espada llies traspasse os cora- 
poes, e o seu arco se quebre. 

16 Mais val para o justo hum mediano 
bem, do que as grandes riquezas do pec- 
cad or. 

17 Porque os bracos dos peccadores, 
serao quebrados : aos justos porem forta- 
lece-os o Senhor. 

18 0 Senhor conhece os dias dos que sao 
immaculados; e a heranpa, que elles hao 
de possuir, sera eterna. 

19 Elies nao serao confundidos no mao 
tempo ; e serao fartos nos dias da feme. 

20 Porque os peccadores perecerao : os 
inimigos do Senhor, tanto que tiverem sido 
honrados, e exaltados, cahirao logo, e se 
desvanecerao como o fumo. 

21 O peccador pedira emprestado, e 
nao pagara : o justo porem tern compaixao, 
e da. 

22 Porque os que bem dizem a Deos, 
terao a terra por heranpa : os que pordm o 
amaldipoao, perecerao. 

23 Os passos do homem serao dirigidos 
pelo Senhor, e o seu caminho sera approva- 
do por elle. 

24 Quando elle cahir, nao se ferira: 
porque o Senhor lhe poe a sua mao por 
baixo. 

25 Eu fui moco, e sou velho: mas eu 
nao vi que o justo fosse desamparado, nem 
que os eeus descendentes andassem buscan- 
do o pao. 

26 Elle leva todo o dia a fazer caridades, 
e emprestimos : e a sua descendencia sera 
abencoada. 
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27 Desvia-te do mal, e faze o bem, e 
teras huma morada eterna. 

28 Porque o Senhor ama a equidade, e 
nao desamparara os seus santos : elles serao 
eternamente conservados. 

Os que sao injustos, serao punidos ; e a 
descendencia dos impios perecera. 

29 Mas os justos terao a terra por he- 
ranpa, e n’ella habitarao por todo o decurso 
dos seculos. 

30 A boca do justo meditara a sabe- 
doria, e a sua lingua fallara conforme a 
justipa. 

31 A Lei do seu Deos esta no seu cora- 
p ao : e elle andando nao sera supplantado. 

32 O peccador observa o justo, e busca 
dar-lhe a morte. 

33 Mas o Senhor nao o deixara nas suas 
maos; e nao o condemnara, quando for 
d’elle julgado. 

34 Espera ao Senhor, e guarda o seu 
caminho. 

E elle te exaltara, para que hajas de re- 
ceber a terra em heranpa : tu o veras, quan¬ 
do os peccadores tiverem perecido. 
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35 Eu vi ao impio summamente eleva- 
do, e igualando em altura os Cedros do 
Libano. 

36 Passei, e eis-que ja o nao havia mais : 
busquei-o, e nao pude achar o lugar, onde 
elle tinha estado. 

37 Guarda a innocencia, e nao olhes 
senao para a equidade : porque sao grandes 
os bens, que estao reservados para o homem 
pacifico. 

38 Mas os injustos perecerao todos igual- 
mente : e tudo o que os impios tiverem 
deixado, perecera tambem com elles. 

39 A salvapao dos justos vem de Deos: 
e elle he o que os protege no tempo da 
afflicpao. 

40 O Senhor os ajudara, e os livrara: 
elle os resgatara das maos dos peccadores, e 
elle os salvara, porque esperarao n’elle. 

SALMO XXXVII. 
DEPRECATORIO. 

David se confessa peccador, e recorre a 
divina misericordia. 

Q ALMO de David, em memoria do sab- 
° bado. 

Domine, ne in furore tuo arguas me, ne- 
que in ira tua corripias me. 

Quoniarn sagitta tu<z infixes sunt mihi. 
1 Senhor, nao me arguas no teu furor, 

nem me castigues na. tua ira. 
2 Porque eu fui traspassado das tuas 

settas, e tu aggravaste a tua mao sobre 
mim. 

3 A’vista da tua ira nao ha parte alguma 
sa na minha carne; e a vista dos meus pec- 
cados nao ha paz alguma nos meus ossos. 

4 Porque as minhas iniquidades se ele- 
varao por cima da minha cabefa; e ellas 
carregarao sobre mim, como hum pezo in- 
supportavel. 

5 As minhas chagas apodrecerao, e se 
corromperao, por causa da minha estul- 
ticia. 

6 Eu me tornei miseravel, e todo encur- 
vado : todo o dia andava opprimido de 
tristeza. 

7 Porque os meus rins se encherao de 
illusoes ; e nao ha parte alguma sa na 
minha carne. 

8 Fui afflicto, e cahi na ultima humilia- 
fao; e o gemido do meu cora^ao me fazia 
rugir. 

9 Senhor, todo o meu desejo esta expos- 
to aos teus olhos; e o meu gemido nao te 
he occulto. 

10 O meu cora^ao esta em tremuras; 
faltou-me a minha forfa; e o mesmo lume 
dos meus olhos nao esta comigo. 

11 Os meus amigos, e os meus proximos 
se levantarao, e se declararao contra mim : 
e os que estavao ao pe de mim, se pozerao 
de longe. 

12 Os que buscavao tirar-me a vida, usa- 
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vao para isso de violencia: e os que procu- 
ravao consumir-me de males, entretinhao-se 
em praticas cheias de vaidade. e nao traziao 
todo o dia no pensamento, senao maquinar 
enganos. 

13 Porem eu, como se fosse surdo, nao 
lhes dava ouvidos.; e como se fosse mudo, 
nao abria a minha boca. 

14 Eu me fiz como hum homem, que 
nao ouve, e que nao tem na sua boca nada, 
que replicar. 

15 Porque eu esperei em ti, Senhor: tu 
me ouviras, Senhor Deos meu. 

16 Porque eu te pedi, que os meus 
inimigos nao tenhao o gosto de triunfar 
de mim; elles, que tendo visto abalados 
os meus pes, fallarao contra mim com so- 
berba. 

17 Porque eu estou preparado para sof- 
frer os castigos ; e a minha dor esta sempre 
diante dos meus olhos. 

18 Porque eu declararei a minha malicia, 
e farei orapao, tendo no pensamento o meu 
peccado. 

19 Entretanto os meus inimigos vivem, e 
elles se tornarao cada vez mais fortes contra 
mim; e o numero dos que injustamente me 
tem odio, se tem augmentado muito. 

20 Os que me pagao males por bens, 
detrahiao de mim, porque eu seguia a bon- 
dade. 

21 Nao me deixes, Senhor: nao te re¬ 
tires de mim, meu Deos : 

22 Apressa-te a me soccorrer, Senhor 
Deos da minha salva^ao. 

SALMO XXXVIII. 
MORAL. 

Do mesmo assumpto, que o precedente, ainda 
que talvez em diversa occasiao. 

ARA o fim, a Idithun, Cantico de David. 
Dixi, custodiam vias mens. 

1 Eu disse: Observarei com cuidado os 
meus caminhos, a fim de nao peccar pela 
minha lingua. 

Eu puz guarda a minha boca, no tempo 
que o peccador se levantava contra mim. 

2 Emmudeci, e humilhei-me, e guardei 
silencio, ate para nao dizer o que era bom: 
e a minha dor se renovou. 

3 O meu corafao se escandeceo dentro 
de mim; e quando eu meditava, se ac- 
cendeo hum fogo. 

4 Eu me vali da minha lingua para dizer: 
Da-me a saber, Senhor, o meu fim, e qua 
he o numero de meus dias, para eu saber 
quanto me falta. 

5 Eu vejo que tu pozeste aos meus dias 
huma medida bem limitada; e o meu ser he 
como hum nada aos teus olhos. 

Na verdade, todo o homem, que vive, e 
tudo o que ha no homem he huma vaidade. 

6 Naverdade, o homem passa como huma 
sombra: e em vao se inquieta elle. Elle 

enthesoura, e nlo sabe para quem o enthe- 
soura. 

7 E agora que he o que eu espero ? Nao 
he o Senhor? Tu es todo o meu thesouro. 

8 Livra-me de todas as minhas iniqui- 
dades: tu me fizeste hum objecto de op- 
probrio para o insensato. 

9 Eu me deixei ficar calado, e nao 
abri a minha boca, porque tu he que o fi¬ 
zeste. 

10 Remove de mim as tuas pragas : eu 
desfalleci debaixo da tua forte, e pesada 
mao, quando tu me reprehendeste. 

11 Tu puniste ao homem por causa da 
sua iniquidade; e tu fizeste secar a sua 
alma, como huma aranha. Por certo, que 
bem em vao se turba todo o homem. 

1 2 Ouve, Senhor, a minha oracao, e a 
minha supplica; attende as minhas lagri- 
mas ; nao guardes mais silencio. 

Porque eu diante de ti sou como hum 
estrangeiro, e hum peregrino, bem como o 
forao todos os meus pais. 

13 Da-me algum allivio, para que eu 
tenha algum refrigerio, antes que eu parta, 
e nao exista mais. 

SALMO XXXIX. 
CONSOLATORIO, E PROFETICO. 

A lembranqa, de o ter Deos livrado dos males 
passados, conduz a David a esperar que 
elle o livrara tambem dos presentes. En¬ 
tretanto prediz o sacrificio de Christo, em 
lugar das antigas victimas. 

ARA o fim, Salmo ao mesmo David. 
Expectans expectavi Dominum. 

1 Eu esperei, e nao cansei de esperar ao 
Senhor; e elle em fim me attendeo. 

2 Elle ouvio as minhas preces; elle mo 
tirou do abysmo de miseria, e do lodo pro- 
fundo. 

Elle constituio os meus pes sobre a pedra, 
e dirigio os meus passos. 

3 Elle me poz na boca hum novo canti¬ 
co, para ser cantado para gloria do nosso 
Deos. 

Muitos o verao, e assustar-se-hao, e elles 
porao a sua esperanpa no Senhor. 

4 Bemaventurado o homem, que 'tem 
posta a sua esperanfa no nome do Senhor ; 
e que nao olhou para as vaidades, e falsas 
loucuras. 

5 Senhor Deos meu, tu tens feito hum 
grande numero de obras admiraveis; e nao 
ha quem te seja semelhante nos teus pensa- 
mentos. 

Quando eu as quiz annunciar, e fallar 
d’ellas, a sua multidao me pareceo innu- 
meravel. 

6 Tu nao quizeste nem sacrificio, nem 
oblafoes: mas tu me formaste humas ore- 
lhas. 

Tambem nao pediste holocausto pelo 
peccado. 
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8 Que devo fazer a tua vontade. Isto 
mesmo he, Deos meu, o que eu quiz, dese- 
jando no mtimo do meu coracao, que a tua 
Lei se cumprisse. 

9 Eu annunciei a tua justipa n’uma 
grande Assemblea: e estou resoluto a nao 
fechar os meus labios: tu bem o sabes, 
Senhor. 

10 Eu nao occultei a tua justifa dentro 
do meu corafao : antes pelo contrario pub- 
liquei a tua verdade, e a salvacao, que 
tu das. 

Eu nao escondi a tua misericordia, nem a 
tua verdade a huma grande multidao de 
povo. 

11 Tu pois, Senhor, nao alongues de 
mim os effeitos da tua bondade : a tua mi¬ 
sericordia, e a tua verdade me sostiverao 
sempre. 

12 Porque sao innumeraveis os males, de 
que eu me acho cercado: as minhas iniqui- 
dades me enredarao, e eu as nao pude ver. 

Ellas excederao pela sua multidao o nu- 
mero dos cabellos da minha cabepa, de sorte 
que o mesmo corapao me faltou. 

13 Seja do teu agrado, Senhor, o livrares- 
me: Senhor, olha para mim, para me soc- 
correres. 

14 Confuqdao-se, e cubrao-se de vergo- 
nha os que buscao a minha vida para ma 
tirarem : sejao obrigados a darem as costas, 
e carregados de ignominia, os que procurao 
consumir-me de males. 

15 Recebao promptamente a ~confusao, 
que por isso merecem, os que me dizem op- 
probrios. 

16 Exultem, e alegrem-se em ti todos os 
que te temem; e digao sempre, Seja o Se¬ 
nhor glorificado, os que amao a salvapao, 
que vem de ti. 

17 Pelo que he de mim, eu sou hum 
mendigo, e hum pobre : mas o Senhor tern 
c’uidado de mim. 

Tu es com effeito a'minha ajuda, e o 
meu protector : Deos meu, nao tardes.] 

SALMO XL. 
MORAL. 

David fugindo de Absalao,foi assistido do 
vcl/io Berzellai, e de outros. (ii. Reg. 
xvii. j7.) Movido da caridade, e liber ali¬ 
dade d'estes, apregoa bemaventurados aos 
que se compadecem do pobre, c necessitado. 
Passa depots a queixar-se das suas calami- 
dades, e da perjidia, que os seus usavao 
com elle, e poe cm Deos toda a sua espe- 
ranqa. 

ARA o fim, Salmo ao mesmo David. 
Beat us, qui intellipit super euenum, et 

pauper em. 
1 Bemaventurado o homem, que entende 
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sobre o pobre, e necessitado: o Senhor o 
livrara no dia mao. 

2 O Senhor o conserve, e avivente, e o 
faca bemaventurado na terra; e elle o nao 
entregue nas maos de seus inimigos. 

3 O Senhor lhe assista, quando elle es- 
tiver deitado sobre o leito da sua dor. Tu 
lhe mudaste, e viraste todo o seu leito, du¬ 
rante a sua enfermidade. 

4 Eu disse : Senhor, compadece-te de 
mim: sara a minha alma, porque pequei 
contra ti. 

5 Os meus inimigos me desejarao muitos 
males, dizendo: Quando morrera elle, e 
quando perecera o seu nome? 

6 Se algum d’elles entrava a ver-me, nao 
me fallava senao em cousas vans : o seu 
corapao ajuntou para si hum thesouro de 
iniquidade. 

Logo sahia para fora, e hia conversar 
com os outros. 

7 Todos os meus inimigos fallavao contra 
mim secretamente : e formavao contra mim 
projectos maos. 

8 Elies assentarao contra mim n’uma 
cousa injustissima. Mas por ventura a- 
quelle, que dorme, nao podera resurgir ? 

9 Porque o homem, com quern eu vivia 
em paz, em que eu me confiava, e que 
comia o meu pao; esse he o mesmo, que 
me fez huma grande, e insigne traicao. 

10 Tu pois, Senhor, tem compaixao de 
mim, e resuscita-me: e eu lhes retribuirei. 

11 N’isto conheci eu que tu me querias 
bem; em que o meu inimigo se nao ale- 
grara sobre mim. 

12 Porque tu me tomaste na tua protec- 
qao por causa da minha innocencia : e tu 
me fortificaste para sempre diante de ti. 

13 O Senhor Deos de Israel seja bem- 
dito por todos os seculos dos seculos. Assim 
seja, assim seja. 

SALMO XLI. 
CO N SOLA TOR IO. 

Desejo ancioso do Real Profeta de ver o 
Tabernaculo do Senhor, quando andava 
ausente por causa da perseguigdo ou de 
Saul, ou de Absalao. 

DARA o fim. 
1 Intelligencia aos filhos de Core. 

Quemadmodum desiderat cervus ad fantes 
aquarum. 

1 Do rnodo que o cervo suspira pelas 
fontes das aguas, assim a minha alma suspi¬ 
ra por ti, 6 Deos. 

2 A minha alma esta ardendo de sede 
por Deos, pelo Deos forte, e vivo: Quando 
virei eu, e quando apparecerei diante da 
face de Deos ? 

3 As minhas lagrimas me servirao de pao 
de dia, e de noite, quando se me diz todos 
os dias : Onde esta o teu Deos ? 

4 Eu me lembrei d’estas cousas, e der- 
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7 Entao disse eu : Eis-me aqui, eu ve- 
Na cabeceira do livro esta escrito de 
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ramei a minha alma dentro de mim raesmo: 
porque eu passarei ao lugar do Tabernaculo 
admiravel, ate a Casa de Deos, 

Entre canticos d’alegria, e de louvor, e 
entre gritos de jubilo, como os d’aquelles, 
que estao n’um banquete. 

5 Porque estas tu triste, alma minha, e 
porque me turbas tu ? 

Espera em Deos, porque eu ainda o lou- 
varei, como quern he a salvacao do meu 
rosto, e Deos meu. 

6 A minha alma toda se turbou em mim 
mesmo: por isso eu me lembrarei de ti, da 
terra do Jordao, de Iiermon, e do pequeno 
monte. 

7 Hum abysmo chama outro abysmo ao 
ruido das tempestades, e das aguas, que tu 
mandas. Todas as tuas aguas levantadas 
como humas serras, e todas as tuas ondas 
passarao por cima de mim. 

8 De dia enviou o Senhor a sua miseri- 
cordia; e a noite he o meu cantico em acy ao 
de grayas por ella. 

Eis-aqui a orayao, que eu offerecerei no 
meu interior ao Deos da minha vida. 

9 Eu lbe direi: Tu es o meu defensor. 
Porque te esqueceste tu de mim ? Porque 
ando eu opprimido de tristeza, em quanto o 
meu inimigo me afflige ? 

10 Ao tempo que os meus ossos se que- 
brao, me improperao os meus inimigos, que 
me perseguem, dizendo-me todos os dias : 
Onde esta o teu Deos ? 

11 Porque estas tu triste, alma minha, e 
porque me turbas tu? 

Espera no Senhor, porque eu ainda o 
louvarei, como quem he a salvayao do meu 
rosto, e Deos meu. 

SALMO XLII. 
DEPRECATOR10, E CONSOLATORIO. 

Do mesmo assumpto que o precedente. Vi- 
vendo entre injieis, suspira David por ver 
a Jerusalem, e ao Tabernaculo do Senhor. 
Com esta esperanqa se consola, e anvma. 

QALMO de David. 
^ Judica me, Deus, et discerne causam 
meam de gente non sancta. 

Julga-me, Deos, e separa a minha causa 
d’entre huma nayao, que nao he santa: 
livra-me do homem injusto, e enganador. 

2 Pois que tu, Deos, es a minha fortaleza, 
porque me repelliste tu ? e porque me vejo 
eu reduzido a andar triste, quando o meu 
inimigo me afflige? 

3 Lanca sobre mim a tua luz, e a tua 
verdade : ellas me conduzirao, e me levarao 
ao teu santo monte, e aos teus diversos 
Tabernaculos. 

4 E eu entrarei ate ao altar de Deos, ate 
ao mesmo Deos, que enche d’alegria a mi- 
nha mocidade. 

O' Deos, 6 meu Deos, eu te cantarei lou- 
vores ao som da cythara. 

[Port.] 

5 Porque estas tu triste, alma minha, e 
porque me turbas tu ? 

Espera no Senhor, porque eu o louvarei 
ainda, como quem he a salvayao do meu 
rosto, e Deos meu. 

SALMO XLIII. 
CONSOLATORIO, E TALVEZ TAMBEM PRO- 

FETICO. 

Expoe as calamidades do povo, e traz a Deos 
dmemoria os antigos benejicios, para com 
esta lembrun^a o provocar a compadecer-se. 

ARA o fim, aos fflhos de Core para in- 
telligencia. 

Deus, auribus nostris audivimus. 
1 Nos, 6 Deos, temos ouvido com as 

nossas orelhas, e nossos pais nos tem con- 
tado a obra, que tu fizeste em seus dias, e 
nos dias antigos. 

2 A tua mao exterminou as nayoes, e em 
lugar d’ellas estabeleceste tu a nossos pais : 
tu castigaste a esles povos, e os lanyaste 
fora. 

3 Porque nao foi pela forya da sua es- 
pada, que nossos pais conquistarao esta 
terra; nem foi o seu brayo o que os salvou. 

Mas foi sim a tua mao direita, e o teu 
brayo, e a luz do teu rosto; porque foi do 
teu agrado amal-los. 

4 Tu es tambern o meu Rei, e o meu 
Deos : tu, que tantas vezes salvaste a Jacob, 
com o mandares assim. 

5 Em ti he que nos acharemos forya para 
destruir os nossos inimigos; e na virtude do 
teu nome he que nos desprezaremos aos que 
se levantao contra nos. 

6 Porque eu nao porei a minha espe- 
ranya no meu arco; e nao sera a minha es- 
pada a que me sal vara. 

7 Porque tu he que nos salvaste dos que 
nos affligiao, e que confundiste aos que nos 
tinhao odio. 

8 Em Deos he que nos poremos sempre 
a nossa gloria, e nos daremos eternamente 
louvores ao teu nome. 

9 Mas agora tu nos lanyaste ifora, e cu- 
briste de confusao ; e tu, 6 Deos, nao anda- 
ras a testa dos nossos exercitos. 

10 Tu nos fizeste fugir a vista de nossos 
inimigos ; e os que nos aborreciao se carre- 
garao dos nossos despojos. 

11 Tu nos expozeste como ovelhas, que 
se levao ao matadouro : e tu nos espalhaste 
por entre as nayoes. 

12 Tu vendeste o teu povo por nada ; e 
nao esperaste que na sua venda houvesse 
muitos lanyadores. 

13 Tu nos fizeste hum objecto de op- 
probrio para os nossos vizinhos; hum ob¬ 
jecto d’insulto, e de escarneo para os que 
vivem ao redor de nos. 

14 Fizeste-nos ser a fabula das nayoes; e 
os povos sacodem a eabeca, quando nos 
vem. 
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15 Todo o dia me esta presente a 
vergonha, que padeco; e a confusao, 
que apparece no meu rosto, todo me 
cobre, 

16 Quando eu ou£o a voz do que me 
araofina com os seus dicterios, e calumnias; 
e quando vejo o meu inimigo, e o meu per- 
seguidor. 

17 Todos estes males vierao sobre nos, e 
ainda assim nos nos nao temos esquecido de 
li, e nao temos commettido iniquidade con¬ 
tra 0 teu pacto. 

18 0 nosso corafao se nao apartou d’elle, 
nem tornou a traz : nem tu desviaste do teu 
caminho os nossos passos. 

19 Porque tu nos humilhaste no lugar da 
affliccao, e a sombra da morte nos cubrio 
de todo. 

20 Se nos nos esquecemos do nome do 
nosso Deos; e se estendemos as nossas 
maos para algum Deos estrangeiro ; 

21 Por ventura nao ha de pedir Deos conta 
disso? porque elle conhece os segredos do 
cora^ao. Pois que nos todos os dias somos 
entregues a morte por causa de ti; e estamos 
reputados como humas ovelhas destinadas 
ao matadouro : 

22 Levanta-te, Senhor: porque pareces 
tu estar dormindo ? Levanta-te, e nao nos 
lances de ti para sempre. 

23 Porque desvias tu o teu rosto ? porque 
te esqueces da nossa probreza, e da nossa 
tribulacao ? 

24 Porque a nossa alma esta humilhada 
ate o po, e o nosso ventre como que se gru- 
dou com a terra. 

25 Levanta-te, Senhor, ajuda-nos, e res- 
gata-nos por amor do teu nome. 

SALMO XLIV. 
HISTORICO, E PROFETICO. 

ARA o fim, por aquelles, que serao mu- 
dados: intelligencia aos filhos de Core : 

cantico pelo amado 
Eructavit cor mewn verbum bonum ; dico 

ego opera tnea regi. 
1 O meu coracao exprimio huma excel- 

lente palavra: ao Rei he que eu digo, e 
canto as minhas obras. 

A minha lingua he como a penna do es- 
crivao que escreve mui veloz. 

2 Tu vences em formosura aos filhos dos 
homens; e a gra^a se derramou pelos teus 
labios: por isso te abenjoou Deos por toda 
a eternidade. 

3 O' poderosissimo, cinge a tua espada 
sobre a tua coxa. 

Assinala-te pela tua gloria, e pela tua 
belleza: vai, tem prosperos successos, e 
reina, 

4 Por causa da tua verdade, da tua man- 
sidao, e da tua justi^a; e a tua mao direita 
te fara obrar maravilhas. 

5 As tuas settas sao agudas; os povos 
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cahirao a teus pds, porque ellas penetramo 
os coracoes dos inimigos do Rei. 

6 O teu throno, 6 Deos, sera hum throno 
eterno: o sceptro do teu imperio sera hum 
sceptro de rectidao. 

7 Tu amaste a justica, e aborreceste a 
iniquidade: por isso, 6 Deos, 0 teu Deos te 
ungio com o oleo da alegria, por hum modo 
mais excellente, do que a todos os que tem 
parte n’esta tua gloria. 

8 Dos teus vestidos, e das tuas casas de 
marfirn sahe hum cheiro de myrrha, de aloes, 
e de canella, que sao os presentes, com que 
te regalarao. 

9 As filhas dos Reis te vem fazer corte. 
A Rainha esta em pe a tua mao direita ves- 
tida de ouro, e cercada da variedade dos 
seus enfeites. 

10 Ouve, filha, abre os teus olhos, e in- 
clina a tua orelha, e esquece-te do teu povo, 
e da casa de teu pai. 

Entao amara o Rei a tua formosura; 
porque elle he o Senhor teu Deos, e os po¬ 
vos o adorarao. 

11 E as filhas de Tyro virao com os seus 
presentes : todos os ricos do povo te offere- 
cerao humildes supplicas. 

12 Toda a gloria da filha do Rei lhe vem 
de dentro, no meio das orlas de ouro, e dos 
diversos ornatos, de que esta cercada. 

13 As virgens serao levadas ao Rei apos 
ella: appresentar-se-te-hao as que sao mais 
proximas. 

14 Ellas te serao appresentadas entre 
transportes d’alegria : serao conduzidas ao 
templo do Rei. 

15 Em lugar de teus pais nasc&rao-te 
filhos : tu os constituiras Principes sobre to¬ 
da a terra. 

16 Elies se lembrarao do teu nome por 
toda a successao das familias : por isso os po¬ 
vos publicarao eternamente os teus louvores 
por todos os seculos dos seculos. 

SALMO XLV. 
DE ACfAO DE GRAMAS. * 

ARA o fim, aos filhos de Core, pelos se¬ 
gredos, Salmo. 

JJeus noster rej'ugium et virtus. 
1 Deos he o nosso refugio, e a nossa for- 

taleza: elle o que nos assistio nas grandes 
tribulafoes, que nos sobrevierao. 

2 Por isso nos nao temeremos, quando a 
terra se encher de turbacao, e quando os 
monies forem transportados ao meio do 
mar. 

3 As suas aguas fizerao hum grande rui- 
do, e forao todas agitadas : os montes forao 
abalados pela sua for^a. 

4 Hum rio alegra a Cidade de Deos : o 
Altissimo santificou ao seu tabernaculo. 

5 Deos esta no meio d’ella: ella nao serfi 
abalada: Deos a protegera des da madru- 
gada. 
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6 Os montes estremec&rao, e os Reinos 
forao abatidos : elle fez soar a sua voz, e a 
terra se moveo. 

7 O Senhor dos exercitos esta comnosco : 
o Deos de Jacob he o nosso defensor. 

8 Vinde, e vede as obras do Senhor, a- 
quellas obras prodigiosas, que elle fez appa- 
recer sobre a terra, 

9 Fazendo cessar as guerras ate o fim do 
universo. 

Elle quebrara o arco, e fara era pedapos 
as armas, e queimara os escudos. 

10 Ponde-vos em socego, e considerai 
que eu sou Deos : eu serei exaltado no meio 
das napoes, e serei exaltado em toda a 
terra. 

11 O Senhor dos exercitos esta comnosco: 
o Deos de Jacob he o nosso defensor. 

SALMO XLVI. 
DE LOUVOR, E DE ALEGRIA. 

ARA o fim, aos filhos de Core, 
Salmo. 

Omnes gentes plaudite tnanibus. 
1 Napoes, batei tod as com as maos : lou- 

vai a Deos em transposes d’alegria, e em 
clamores de jubilo. 

2 Porque o Senhor he o excelso, o terri- 
vel : he o grande Rei, que tem poder sobre 
toda a terra. 

3 Elle nos sujeitou os povos, e metteo 
debaixo de nossos pes as napoes. 

4 Elle escolheo em nos a sua heranca, a 
formosura de Jacob, que elle amou. 

5 Subio Deos entre gritos d’exultapao, e 
subio o Senhor ao sonido das trombetas. 

6 Cantai a gloria do nosso Deos, cantai: 
cantai a gloria do nosso Rei, cantai. 

7 Cantai com sabedoria; porque Deos 
he o Rei de toda a terra. 

8 Deos reinara sobre as napoes : Deos 
esta assentado sobre o seu santo throno. 

9 Os Principes dos povos se ajuntarao 
com o Deos de Abrahao : porque os deo- 
ses fortes da terra forao sobremaneira ele- 
vados. 

SALMO XLVII. 
DE ACpAO DE GRApAS. 

Jerusalem santa, e protegida de Deos no 
desbarato de Sennaquerib. 

ALMO de Cantico aos filhos de Core, 
no segundo dia da semana. 

Magnus Dominus, et laudabilis nimis. 
1 O Senhor he grande, e digno de todos 

os louvores, na Cidade do nosso Deos, e no 
seu santo monte. 

2 O monte Siao he fundado com alegria 
de toda a terra : os lados do Aquilao, a Ci¬ 
dade do grande Rei. 

3 Deos sera conhecido nas suas casas, 
nuando elle tomar a si o defendella. 

4 Porque os Reis da terra se ajuntarao, e 
unanimemente conspirarao contra ella. 

5 Elies tendo-a visto per si mesmos, to- 

dos se espantarao, todos se turbarao, todos 
se commoverao : 

6 O tremor se apoderou defies. 
Entao sentirao elles as dores, como de 

huma mulher, que esta para parir. 
7 Tu quebraras as naos de Tharsis com 

o assopro de hum impetuoso vento. 
8 Assim como nos o ouvimos, assim o 

vimos nos com os nossos olhos na. Cidade 
do Senhor dos exercitos, na Cidade do nosso 
Deos : Deos a fundou, e firmou por toda a 
eternidade. 

9 Nos recebemos, 6 Deos, a tua miseri- 
cordia no meio do teu templo. 

10 Quanto a excellencia do teu nome, 6 
Deos, se estende ate as extremidades da 
terra, tanto se diffunde tambem p teu louvor: 
a tua mao direita esta cheia d€ justipa. 

11 Alegre-se o monte Siao, e transpor- 
tem-se de jubilo as filhas de Juda, por causa 
dos teus juizos, Senhor. 

12 Cercai Siao, eabraicai-a: contai todas 
estas cousas do alto das suas torres. 

13 Applicai-vos a considerar a sua forca, 
e fazei a resenha das suas casas, para o con- 
tardes as outras geracoes. 

14 Porque este he o nosso Deos, o nosso 
Deos por toda a eternidade : e elle reinara 
sobre nos por todos os seculos. 

SALMO XLVIII. 
MORAL. 

Mostra a vaidade das riquezas pela inevita- 
vel necessklade de morrer, e pela esperanga 
da vida J'utura. 

ARA o fim, aos filhos de Core, 
Salmo. 

Audite /use, omnes gentes. 
1 Povos, ouvi todos isto : estai attentos 

todos vos, os que habitais o universo; 
2 Ou vos sejais de hum baixo nascimento, 

ou de hum nascimento illustre; ou sejais 
ricos, ou pobres. 

3 A mmha boca proferira palavras de sa¬ 
bedoria, e a meditapao do meu corapao pro- 
duzira palavras de prudencia. 

4 Eu mesmo farei estar attenta a minha 
orelha a parabola, e cantarei ao Salterio o 
que vou a dizer. 

5 Que motivo terei eu para temer no dia 
mao ? a iniquidade do meu calcanhar me 
cercou. 

6 Os que confiao na sua forpa, e que se 
gloriao na abundancia das suas riquezas. 

7 O irmao nao resgata a seu irmao : nao 
o resgatara outro homem. Elle nao tem 
nada, que de a Deos, para o aplacar; 

8 Nem prepo algum, que seja capaz de 
remir a sua alma. Elle estara sempre em 
trabalho: 

9 E vivira ainda ate o fim. 
10 Elle nao vera a morte, quando vir 

que morrem os sabios. Entretanto o insen- 
sato, e o louco perecerao como os outros. 
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E elles deixarao as suas riquezas aos es- 
Iranhos: 

11 E os seus sepulchros serao as suas casas 
ate a consummayao dos seculos. 

Taes serao as suas moradas no decurso de 
todas as gerayoes : as moradas dos que de- 
rao os seus nomes as suas terras. 

12 0 homem pois quando se achava no 
estado da honra, nao o comprehendeo : elle 
foi comparado as bestas, que nao tem intel¬ 
ligence, e se tornou semelhante a ellas. 

13 Este caminho, por onde elles andao, 
he-lhes liuma oceasiao d’escandalo, e de 
queda: e com tudo elles nao deixarao de se 
comprazer n’elle. 

14 Elles por fim forao depositados no 
Inferno, como ovelhas : elles serao o pasto 
da morte: 

E os justos terao o imperio sobre elles na 
manha : e todo o soccorro, em que elles se 
confiavao, sera destruido no Inferno, de- 
pois que elles forem despojados da sua 
gloria. 

15 Mas Deos resgatara, e livrara a mi- 
nha alma do poder do Inferno, depois que 
a tiver tornado na sua protecyao. 

16 Nao temas, quando vires que bum 
homem enriqueceo, e que a sua casa abunda 
de gloria: 

17 Porque quando elle morrer, nao ha de 
levar nada d’estas cousas, e a sua gloria nao 
ha de descer com elle. 

18 Porque a sua alma sera abenyoada, 
durante a sua vida : elle te louvara, quando 
tu lhe fizeres bem. 

19 Elle entrara no lugar da morada de 
todos seus pais: e nao verb jamais a luz. 

20 O homem, quando se achava no esta¬ 
do da honra, nao o comprehendeo : elle foi 
comparado fis bestas, que nao tem intelli- 
gencia, e tornou-se semelhante a ellas. 

SALMO XLIX. 
MORAL, E PROFETICO. 

Que os verdadeiros sacrifices sao os 
louvores de Deos, e as orafies feitas com 
hum coragao puro. 

QALMO d’Asaph. 
* ' Deus deorumDominus loculus est. 

1 O Senhor Deos dos deoses fallou, e 
chamou toda a terra, des do Oriente ate o 
Occidente. 

2 De Siao he que vem o resplandor da 
sua gloria. 

3 Deos vira visivelmente, vira o nosso 
Deos, e nao guardara mais silencio. 

O fogo se inflammara na sua presenya, e 
huma violenta tempestade o cercara todo. 

4 Elle chamara do alto o Ceo, e debaixo 
a terra, para fazer discernimento do seu 
povo. 

5 Ajuntai diante d’elle os seus santos, 
que fizerao allianya com elle, para lhe offe- 
recerem sacrificios. 
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6 E os Ceos annunciarao a’ suajustiya, 
porque Deos mesmo he o Juiz/ 

7 Escuta, povo meu, e eu fallaref: escuta 
Israel, e eu te attestarei a verdade: eu, que 
sou Deos, sou o teu Deos. 

8 Eu nao te reprehenderei pelos teus sa¬ 
crificios : porque os teus holocaustos estao 
sempre diante de mini. 

9 Eu nao tenho necessidade de tomar 
novilhos da tua casa, nem bodes dos teus 
rebanhos. 

10 Porque minhas sao todas as feras dos 
bosques, como tambem as que andao espa- 
lhadas pelos montes, e os bois. 

11 Eu conheyo todas as aves do Ceo, e a 
formosura do campo esta comigo. 

12 Se eu tiver fome, nao o direi a ti : 
porque toda a terra he minha com tudo o 
que ella contem. 

13 Por ventura comerei eu as carnes dos 
touros, ou beberei o sangue dos bodes ? 

14 Offerece a Deos hum sacrificio de lou- 
vor, e paga os teus votos ao Altissimo. 

15 Invoca-me no dia da tribulayao: eu te 
livrarei, e tu honrar-me-has. 

16 Mas Deos disse ao peccador: Porque 
contas tu as minhas justiyas ? e porque to- 
mas tu na tua boca o meu pacto ? 

17 Tu, que aborreces a disciplina, e que 
lanyaste para traz das costas as minhas pa- 
lavras. 

18 Se vias ao ladrao, corrias com elle, e 
fazias sociedade com os adulteros. 

19 A tua boca estava toda cheia de ma- 
licia, e a tua lingua nao se exercitava, senao 
em compor enganos. 

20 Assentado fallavas contra teu irmao, e 
preparavas o laco para cahir q filho de tua 
mai. 

21 Todas estas cousas fizeste, e eu calei- 
me. 

Creste, de mao que eras, que eu te seria 
semelhante: eu te reprehenderei, e eu te 
exporei a ti mesmo a tua face. 

22 Entendei estas cousas, vos os que vi- 
veis esquecidos de Deos; para que nao 
succeda que elle vos arrebate, e que nin- 
guem vos possa livrar. 

23 O sacrificio de louvor he o que me 
honrara: e este he o caminho, por onde eu 
lhe mostrarei a salvayao de Deos. 

SALMO L. 
DEPRECATORIO. 

ARA o fim, Salmo d.e David, quando 
o Profeta Nathan veio ter com elle, 

por causa d'elle ter peccado com Bersabd. 
n. Reg. xn. 

Miserere mei, Deus, secundum magnam 
misericordiam tuam. 

1 Tem compaixao de mim, 6 Deos, se- 
gundo a tua grande misericordia; e apaga 
a minha iniquidade, segundo a multidao 
das tuas commiserayoes. 
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2 Lava-me cada vez mais da minha ini¬ 
quidade, e purifica-me do meu peccado. 

3 Porque eu conheco a minha iniquidade, 
e tenho sempre o meu peccado diante dos 
olhos. 

4 Eu pequei contra ti so, e fiz o mal na 
tua presenpa; para que tu sejas reconhecido 
justo nas tuas palavras, e saias victorioso nos 
juizos, que se farao de ti. 

5 Porque tu ves que eu fui gerado na 
iniquidade, e que minha mai me concebeo 
no peccado. 

6 Porque tu amaste a verdade: tu me 
descobriste os segredos, e os mysteries da 
tua sabedoria. 

7 Tu me borrifaras com o hysope, e eu 
serei purificado ; tu me lavaras, e eu me tor- 
narei mais alvo, do que a neve. 

8 Tu me faras ouvir huma palavra de 
consolacao, e d’alegria; e os meus ossos 
humilhados saltarao de gosto. 

9 Aparta a tua face dos meus peccados, 
e apaga todas as minhas iniquidades. 

10 Cria em mim, 6 Deos, hum corapao 
puro; e restabelece de novo hum espirito 
recto nas minhas entranhas. 

11 Nao me lances de diante da tua 
face, e nao retires de mim o teu Santo 
Espirito. 

12 Restitue-me a alegria da tua saudavel 
assistencia, e fortifica-me com hum espirito 
principal. 

13 Eu ensinarei aos iniquos os teus cami- 
nhos, e os impios se converterao a ti. 

14 Livra-me dos sangues, 6 Deos, 6 
Deos da minha salvapao : e a minha lingua 
engrandecera a tua justica em canticos de 
jubilo. 

15 Senhor, tu abriras os meus labios, e a 
minha boca annunciara os teus louvores. 

16 Porque se tu tiveras desejado hum 
sacrificio, eu nao teria faltado a to offerecer: 
mas tu nao teras por agradaveis os holo- 
caustos. 

17 O sacrificio digno de se offerecer a 
Deos he hum espirito traspassado de dor : 
tu, 6 Deos, nao desprezaras a hum corapao 
contrito, e humilhado. 

18 Senhor, trata benignamente a Siao, 
e faze-a sentir os effeitos da tua bondade, 
para que se edifiquem o muros de Jeru¬ 
salem. 

19 Entao he que tu receberas com agra- 
do o sacrificio de justipa, as oblapoes, e os 
holocaustos : entao he que se te offerecerao 
os novilhos sobre o teu altar. 

SALMO LI. 
INCREPATORIO. 

Na pessoa de Doeg Idumeo increpa David, 
e confunde com o seu exemplo aos que bla- 
zondo dos sens enganos. 

DARA o fim, intelligencia a David, quan- 
do Doeg Idumeo foi dizer a Saul, 

que David fora a casa de Aquimelech- 
(i. Reg. xxii. 9.) 

Quid gloriaris in malitia, qui potens es in 
iniquitate ? 

1 Porque te glorias tu na malicia, tu, que 
es poderoso na iniquidade ? 

2 A tua lingua todo o dia meditou a in- 
justipa: tu a maneira de huma navalha bem 
afiada fizeste passar o teu dolo. 

3 Amaste mais a malicia, do que a bon¬ 
dade : antes quizeste fallar a linguagem da 
iniquidade, do que a da justipa. 

4 Amaste, 6 lingua dolosa, todas as pa¬ 
lavras de precipitapao. 

5 Por isso Deos te destruira para sempre : 
elle te arrancara, elle te fara sahir do seu 
tabernaculo, e te desarreigara da terra dos 
vivos. 

6 Os justos o verao, e temerao, e elles se 
rirao d’elle, dizendo: 

7 Eis-ahi o homem, que nao tomou a 
Deos por seu protector ; mas poz a sua es- 
peranpa na multidao das suas riquezas, e 
quiz prevalecer na sua vaidade. 

8 Mas eu por mim, eu serei como huma 
oliveira fructifera na casa de Deos : eu por 
toda a eternidade, e por todos os seculos 
dos seculos porei a minha esperanpa na 
misericordia de Deos. 

9 Eu te louvarei, Senhor, eternamente, 
porque tu o usaste assim : e eu esperarei a 
proteepao do teu nome, porque elle he 
cheio de bondade diante dos olhos das teu? 
Santos. 

SALMO LII. 
MORAL. 

pARA o fim, ao som d’instrumentos, in- 
telligencia a David. 

Dixit insipiens in corde suo, Non est Deos. 
1 O insensato disse no seu corapao: Nao 

ha Deos. 
Elies se corromperao, e se fizerao abomi- 

naveis nas suas iniquidades : nao ha quem 
fapa o bem. 

2 Deos olhou do Ceo para os filhos dos 
homens, para ver se ha algum, que tenha 
intelligencia, ou que busque a Deos. 

3 Todos se extraviarao, todos se fizerao 
inuteis : nao ha quem fapa o bem, nao ha 
nem sequer hum. 

4 Nao terao em fim conhecimento todos 
esses homens, que obrao a iniquidade, que 
devorao o meu povo, como hum pedapo de 
pao ? 

5 Elles nao invocarao a Deos ; temerao. 
onde nao havia que temer. 

Porque Deos dissipou os ossos d’^quelles, 
que querem agradar aos homens: elles ca- 
hirao na confusao, porque Deos os des- 
prezou. 

6 Quem fara sahir de Siao a salvapao de 
Israel ? Quando Deos tiver feito o cativeiro 
do seu povo, exultara Jacob, e alegrar-se-ha, 
Israel. 
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SALMO LIII. 
T3ARA o fim, em canticos, intelligence a 
-*• David. 

Quando os moradores de Zaph vierao, 
e disserao a Saul: Pois David nao anda 
escondido entre nos? (i. Reg. xxiii. 19, e 
xxvi. 1.) 

Deos, in nomine tuo salvum me fac, et in 
virtute tua judica me. 

1 Salva-me, 6 Deos, pelo teu nome, e 
faze brilhar o teu poder, julgando a men 
favor. 

2 O Deos, ouve a minha orapao : abre! 
as tuas orelhas as palavras da minha boca. | 

3 Porque os estrangeiros se levantarao 
contra mini; huns inimigos fortes buscarao 
tirar-me a vida; e elles nao pozerao a Deos 
diante dos seus olhos. 

4 Mas eis-ahi toma Deos a minha de- 
fensa, e o Senhor se declara protector da 
minha vida. 

5 Faze recahir os males sob re meus 
inimigos, e os destroe segundo a tua ver- 
dade. 

6 Eu te offerecerei voluntariamente hum 
sacrificio, e louvarei o teu nome, Senhor, 
porque elle he cheio de bondade : 

7 Porque tu me livraste de todas as 
afflicpoes, e por isso eu olho com desprezo 
para os meus inimigos. 

SALMO LIV. 
DEl’EECATORIO. 

David fugindo de Absaldo, e de Arquitofel. 
(ii. Reg. xv.) 

ARA o fim, a canticos, intelligence a 
David. 

Exaudi, Dens, orationem meam, et ne 
despexeris deprecationem meam. 

1 O' Deos, ouve a minha oracao, e nao 
desprezes a minha humilde supplica. 

2 Attende-me, e ouve-me. 
Eu estou cheio de tristeza no meu exer- 

cicio, e a turbapao me assaltou, 
3 Ao ouvir a voz do inimigo, e por causa 

da afflicpao, que me vem do peccador. 
Porque elles me carregarao de iniquida- 

des, e de irados me affligirao. 
4 O meu coracao se turbou dentro de 

mim, e sobre mim cahio o temor da morte. 
5 Fui assaltado de temor, e tremor, e fui 

cuberto de trevas. 
6 Entao disse eu : Quem me dera azas, 

como de pomba, para poder voar, e des- 
canpar ? 

7 Ao mesmo tempo eu me alonguei fu¬ 
gindo, e fiquei na solidao. 

8 Alii esperava eu pelo soccorro d’a- 
quelle, que me salvou da pusillanimidade 
do meu espirito, e da tempestade, que con¬ 
tra mim se excitara. 

9 Precipita-os, Senhor, divide-lhes as 
suas linguas : porque eu vi a Cidade toda 
cheia de iniquidade, e de contradicpao. 
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10 De dia, e de noite sera ella cercada 
da iniquidade, que esta sobre os seus mu- 
ros: o trabalho, e a injustipa estao no meio 
della : 

11 Nas prapas publicas nao ha senao 
usura, e engano. 

12 Porque se aquelle, que era meu ini¬ 
migo, me tivesse carregado de maldipoes, eu 
o teria antes soffrido : 

E se aquelle que me tinha odio, me hou- 
vesse fallado com soberba, talvez que eu me 
tivesse escondido d’elle. 

13 Mas o que me fez isto es tu, que eras 
liuma alma comigo, que eras o Chefe do 
meu Conselho, que eras o de quem eu fazia 
a maiov confianpa. 

14 Que tinhas o regalo de comer dos 
mesmos manjares que eu, e com quem eu 
andava tao unido na casa de Deos. 

15 A morte venha sobre elles, e elles 
despao vivos ao Inferno : 

Porque as suas moradas sao cheias de 
malicia, e elles mesmos estao cheios d’ella. 

16 Eu porem clamei a Deos, e o Senhor 
me salvara. 

17 De tarde, de manha, e ao meio dia eu 
lhe contarei, e annunciarei o que passo; e 
elle ouvira a minha voz. 

18 Elle me dara a paz, e me resgatara 
das maos d’aquelles, que se chegao para 
mim : porque erao em grande numero os 
meus contrarios. 

19 Deos me ouvira, e elle os humilhara, 
elle, que existe antes de todos os seculos. 

Porque nao ha que esperar que elles 
se mudem, pois que elles nao temem a 
Deos : 

20 Por isso elle estendeo a sua mao, para 
lhes dar a paga, que mereciao. Elles con- 
taminarao o seu pacto : 

21 Forao divididos pela ira do seu rosto: 
e o seu coracao se appropinquou. 

As suas palavras sao mais brandas, do 
que o azeite; mas ellas ao mesmo tempo 
sao humas settas. 

22 Deixa ao Senhor o cuidado de tudo o 
que te diz respeito, e elle mesmo te nutrira. 
Elle nao deixara o justo n’uma eterna agi- 
tacao. 

23 Mas tu, 6 Deos, tu os conduziras ao 
popo da morte. 

Os homens sanguinarios, e enganadores 
nao chegarao a ametade de seus dias. Eu 
porem, Senhor, esperarei em ti. 

SALMO LV. 
DEPRECATORIO. 

T)ARA o fim, pelo povo, que se achava 
longe dos Santos. David poz esta in- 

scrippao por titulo, quando os Filistheos o 
tiverao detido em Geth. (r. Reg. xxi. 10.) 

Miserere mei, Deus, quonian conculcavit 
me homo. 

1 Tern compaixao de mim, 6 Deos, por- 
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que o homem me metteo debaixo dos p£s: 
elle de dia, e de noite nao cessou de me 
atacar, e de me affligir. 

2 Os meus inimigos me metterao debaixo 
dos pes todo o dia, porque sao era grande 
numero os que me fazem a guerra. 

3 A altura do dia me fara tremer: mas 
eu esperarei em ti. 

4 Eu louvarei em Deos as palavras, que 
elle me fez ouvir : eu puz a minha esperan- 
pa em Deos; nao temerei o que me podera 
fazer a came. 

5 Elies todo o dia tinhao em execrapao 
as minhas palavras : e todos os seus pensa- 
mentos erao de me fazer mal. 

6 Elies se ajuntarao, e se esconderao: 
elles observarao os meus passos. 

Mas como elles esperarao por me tirar a 
vida, 

7 Tu os nao salvaras de modo algum; 
antes pelo contrario quebraras estes povos 
na tua ira. 

8 O' Deos, eu te expuz a minha vida : tu 
viste as minhas lagrimas, como tu tambem 
mo tinhas promettido. 

9 Assim que os meus inimigos serao 
em fim obrigados a voltar atraz: em qual- 
quer dia que eu te invoque, conheco que tu 
es o meu Deos. 

10 Eu pois louvarei em Deos a palavra : 
eu louvarei no Senhor o que elle foi servido 
dar-me a ouvir. 

11 Eu puz em Deos a minha esperanpa; 
nao temerei cousa alguma, que o homem 
me possa fazer. 

12 Eu conservo, 6 Deos, a lembranpa 
dos votos, que te tenho feito, e a dos lou- 
vores, que eu cumprirei dar-te. 

13 Porque tu livraste a minha alma da 
morte, e aos meus pes da queda, a fim de 
que eu possa ser agradavel diante de Deos 
na luz dos vivos. 

SALMO LVI. 

DEPRECATORIO. 

ARA o fim, nao me percas. David poz 
esta inscrippao por titulo, quando elle 

fugio de diante de Saul para huma caverna. 
(i. Reg. xxrr. 1.) 

Miserere mei, Deus, miserere mei. 
1 Tern compaixao de mim, 6 Deos, tern 

eompaixao de mim: porque a minha alma 
tem posto em ti a sua confianpa. 

Eu esperarai a sombra das tuas azas, ate 
que passe a iniquidade. 

2 Eu clamarei ao Deos altissimo ; ao 
Deos, que me .cumulou dos seus bene- 
ficios. 

3 Elle enviou do Ceo o seu soccorro, e 
me livrou : elle cubrio de opprobrio aos que 
me mettiao debaixo dos pes. 

Deos enviou a sua misericordia, e a sua 
verdade, 

4 E elle hvrou a miriha alma dos ca- 

chorros dos leoes: eu dormi estando tur- 
bado. 

Os filhos dos homens tem buns dentes, 
que sao como humas armas, e humas set- 
tas; e a sua lingua he como huma aguda 
espada. 

5 Eleva-te, 6 Deos, acima dos Ceos; e 
brilhe a tua gloria em toda a terra. 

6 Armarao lapo a meus pes, e abaterao 
a minha alma. 

Elles cavarao a minha vista huma cova, e 
cahirao n’ella. 

7 O meu corapao esta preparado, 6 Deos, 
o meu coracao esta preparado : eu cantarei, 
e farei soar os teus louvores ao toque dos 
instrumentos. 

8 Levanta-te, gloria minha; levanta-te, 
meu salterio, e minha cythara: eu me levan- 
tarei de madrugada. 

9 Eu te louvarei, Senhor, no meio dos 
povos; e cantarei a tua gloria entre as na- 
poes. 

10 Porque a tua misericordia se exal- 
tou ate os Ceos, e a tua verdade ate as 
nuvens. 

11 Eleva-te, 6 Deos, acima dos Ceos ; 
e brilhe a tua gloria em toda a terra. 

SALMO LVII. 
MORAL, E INCREPATORIO. 

Contra os aduladores de Saul. 

ARA o fim. Nao me percas : David 
para Inscrippao do titulo. 

Si vere utiq ue just it iatn loquimmi. 
1 Se vos verdadeiramente fallais a justipa, 

julgai, 6 filhos dos homens, segundo a 
equidade. 

2 Porque vos formais no vosso corapao 
tenpoes injustas : as vossas maos empregao- 
se em commetter , artificiosas iniquidades 
sobre a terra. 

3 Os peccadores se alienarao des da nas- 
cenpa : elles se extraviarao des de que 
sahirao do ventre de sua mai: fallarao fal- 
sidades. 

4 O seu furor he semelhante ao da ser- 
pente, he como o do aspide, que se faz 
surdo tapando as orelhas, 

5 E que nao quer ouvir a voz dos en- 
cantadores, nem do Magico, que usa d’arti 
ficio para os encantar. 

6 Deos lhes quebrara os dentes na sua 
boca: o Senhor desqueixara os leoes. 

7 Elles serao reduzidos a nada, como a 
agua, que passa, e se some : elle estendeo o 
seu arco, ate que elles percao as forpas. 

8 Elles serao consumidos como a c&ra, 
que eorre derretida pelo calor: cahio de 
cima o fogo sobre elles, e nao tomarao a 
ver o Sol. 

9 Antes que. elles possao conhecer, que 
os seus espinhos chegao a ter a forpa dos 
de. hum arbusto: elle os engulira quasi 
vivos na sua ira. 

471 



SALMOS LVII1. LIX. 

11 O jus to porera se alegrara, quando 
vir a vinganja: elle lavara as suas maos no 
sangue dos peccadores. 

12 Entao dim o homem: Huma vez que 
o justo tira fructo, he sem duvida que ha 
hum Deos, que julga os homens sobre a 
terra. 

SALMO LVIII. 

DEPRECATORIO, E PROFETICO. 

T)ARA o fim. Nao me percas : David 
para Inscripfao do titulo, quando 

Saul mandou certos homens, e gardou a sua 
casa para o matar. 

Eripe me cle inimicis me is, Ecus meus. 
1 Salva-me, Deos meu, dos meus inimi- 

gos; ,e livra-me dos que se levantao contra 
mini. 

2 Tira-me do meio dos que obrao a ini- 
quidade; e salva-me dos homens sangui- 
narios. 

3 Porque ei-los ahi feitos senhores da 
minha vida: homens poderosos investirao 
comigo. 

4 Nao he, Senhor, a causa d’isto, nem a 
minha iniquidade, nem o meu peccado : eu 
corri, e conduzi todos os meus passos sem 
injustifa. 

5 Levanta-te, vem em meu soccorro, e ve 
tu mesmo, Senhor Deos dos exercitos, Deos 
de Israel. 

Applica-te a visitar todas as nacdes : nao 
uses de misericordia com todos aquelles, que 
commettem a iniquidade. 

6 Elies voltarao junto a tarde, e padece- 
rao fome como caes, e andarao rodeando a 
Cidade. 

7 Elies abriraS a sua boca para fallar, e 
elles tern nos seus labios huma espada: 
porque, dizem elles, quem he que nos 
ouvio ? 

8 Mas tu, Senhor, te riras d’elles: tu 
reduziras a nada todos os povos. 

9 Em ti he que eu conservarei a minha 
fortaleza; porque tu es, 6 Deos, o meu 
protector. 

10 Elle he o meu Deos: a sua miseri¬ 
cordia me prevenira. 

11 Deos me fara ver o modo, com que 
elle determina tratar a meus inimigos. Nao 
os mates, para que nao succeda que os 
meus povos se esque^ao. 

Espalha-os pelo teu poder, e depoe-nos, 
Senhor, protector meu, 

12 Por causa do crime, que sahio da sua 
boca, e do discurso, que elles proferirao 
com os seus labios: e elles sejao tornados 
na sua propria soberba. 

Publicar-se-ha contra elles a execracao, e 
a mentira, de que elles sao culpaveis, 

13 No dia da consumma^ao: e elles 
serao consumidos pela tua ira, e nao sub- 
sistirao mais. 
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E entao saberao elles, que Deos tern de 
possuir o imperio nao somente sobre Jacob, 
mas tambem sobre toda a extensao da 
terra. 

14 Elles voltarao junto a tarde, e pade- 
cerao fome como caes, e andarao rodeando 
a Cidade. 

15 Elles se espalharao para buscar de 
comer: e se nao forem fartos, por-se-hao a 
murmurar. 

16 Mas quanto a mim, eu cantarei lou- 
vores ao teu poder, e darei gloria des de pela 
manha a tua misericordia, em canticos de 
jubilo: 

Porque tu te declaraste meu protector, e 
porque tu es o meu refugio no dia da minha 
afflicfao. 

17 Cantar-te hei auxilio meu, pois que 
tu, Deos, es o meu protector, e o Deos da 
minha misericordia. 

SALMO LIX. 
DE ACf AO, DE GRAfAS. 

ARA o fim, por aquelles, que serao 
mudados. Esta he a Inscrip^ao do 

titulo, para servir de doutrina a David, 
quando elle queimou a Mesopotamia da 
Syria, e a Provincia de Sobal; e quando 
Joab tendo vindo d’esta expedicao, tomou 
vinganpa dos Idumeos no valle das Salinas, 
com a desfeita de doze mil homens. 

Deus repulisti nos, et destruxisti nos. 
1 O' Deos, tu nos repelliste, e tu nos de- 

struiste : tu te iraste contra nos, e tu te com- 
padeceste de nos. 

2 Tu abalaste a terra, e a turbaste toda : 
sara n’ella o que se quebrou, pois que ella 
toda foi abalada. 

3 Tu fizeste ver ao teu povo cousas du- 
ras: tu nos deste a beber hum vinho de 
compun^ao. 

4 Tu deste aos que te temem hum sinal, 
para que elles fujao de diante do arco. 

5 A fim pois de que os teus amados se¬ 
jao livres, salva-me a mim com a tua dextra, 
e ouve-me. 

6 Deos fallou no seu Santo: eu me ale- 
grarei, eu farei a partilha de Siquem, e eu 
medirei o valle das tendas. 

7 Galaad he meu, como tambem Ma¬ 
nassas : e Ephraim he a for^a da minha 
cabefa. 

Juda he o Principe dos meus Estados : 
8 Moab he a panella da minha espe- 

ranpa. 
Eu me avanparei a Idumea, e a metterei 

debaixo dos pes: os estrangeiros me estao 
sujeitos. 

9 Quem me conduzira a Cidade fortifi- 
cada ? Quem me levara a Idumea ? 

10 Nao o seras tu, 6 Deos, que nos re¬ 
pelliste ? E nao sahiras tu, 6 Deos, a testa 
dos nossos exercitos ? 

11 Da-nos auxilio para sahirmos da tri- 
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bulapao: porque em vao se espera a salva- 
fao da parte do homem. 

12 Com Deos faremos nos acpbes de 
valor: e elle mesrno reduzira a nada todos 
aquelles, que nos attribulao. 

SALMO LX. 

DE ACpAO DE GRApAS. 

Tendo experimentado a bondade de Deos, 
elle a implora com huma certa esperanga. 

ARA o fim, a Canticos, de David. 
Exaudi, Deus, deprecationem meant: 

intende orationi me&. 
1 Ouve, 6 Deos, a minha deprecapao : 

attende ao que te pepo. 
2 Eu clamei a ti des das extremidades 

da terra: quando o meu corapao estava an- 
ciado, tu me elevaste sobre a pedra. Tu 
me conduziste, 

3 Porque tu te fizeste a minha esperanpa, 
e como huma forte torre contra o inimigo. 

4 Eu habitarei para sempre no teu taber- 
naculo: estarei em seguranpa, encuberto 
debaixo das tuas azas. 

5 Porque tu, Deos meu, ouviste a minha 
orapao: tu deste huma heranpa aos que te- 
mem o teu nome. 

6 Tu multiplicaras os dias do Rei, e os 
seus annos infinitamente. 

7 Elle permanece para sempre na pre- 
senpa de Deos. Quem he o que buscara a 
sua misericordia, e a sua verdade ? 

8 Assim cantarei eu por toda a successao 
dos seculos, canticos a gloria do teu nome, 
para cumprir de dia em dia os votos, que 
te tenho feito. 

SALMO LXI. 

CONSOLATORIO. 

ARA o fim, por Idithun, Salmo de 
David. 

Nonne Deo subjecta erit anima meal 
1 Por ventura a minha alma nao estara 

sujeita a Deos ? pois que d’elle he que eu 
espero a minha salvacao. 

2 Porque tambem elle mesmo he que he 
o meu Deos, e o meu Salvador: elle he 
que he o meu protector : assim eu nao tor- 
narei a ser abalado. 

3 Ate quando arremettereis vos contra 
este homem; e ajuntando-vos todos para o 
matar, o empurrareis como huma parede ja 
pendente, e como hum muro emsopo ar- 
ruinado ? 

4 Certamente elles emprenderao despojar- 
me da minha dignidade; e eu corri no ardor 
da minha sede. 

Elles me abenpoavao de boca, e me 
amaldipoavao no seu corapao. 

5 Mas ainda assim, 6 alma minha, tem- 
te sujeita a Deos; pois que d’elle he que 
me vem a paciencia. 

6 Porque elle mesmo he o meu Deos, e 

o meu Salvador : elle o que toma sobre si 
o defender-me; e eu nao serei abalado. 

7 Em Deos he que eu tenho a minha 
salvapao, e a minha gloria : de Deos he que 
eu espero o soccorro, e a minha esperanpa 
toda he em Deos. 

8 Esperai n’elle todos vos, os que com- 
pondes a assemblea do seu povo: derramai 
na sua present a os vossos corapoes : Deos 
he o nosso protector para sempre. 

9 Entretanto os filhos dos homens sao 
vaos; os filhos dos homens tern falsas ba- 
lanpas: elles de commum concerto se valem 
de vaos artificios para enganar. 

10 Guardai-vos de por a vossa esperanpa 
na iniquidade, e de desejar terdes bens por 
violencia. Se as riquezas vos vem em 
abundancia, nao afferreis a ellas o vosso 
corapao. 

11 Deos fallou huma vez, e eu ouvi estas 
duas cousas : Que o poder pertence a Deos, 
e que tu, Senhor, es cheio de misericordia; 
porque pagas a cada hum segundo as suas 
obras. 

SALMO LXII. 

CONSOLATORIO. 

ALMO de David, quando se achava no 
deserto da Idumea. 

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. 
1 O' Deos, 6 meu Deos, eu velo eom o 

sentido em ti, des de que a luz apparece. 
A minha alma tern huma sede ardente de 

ti: e de quantos mod os sera tambem a 
minha carne atormentada deste ardor? 

2 Eu achando-me n’uma terra deserta, e 
sem caminho, e sem agua, me presentei 
diante de ti, como se eu estivesse no teu 
Santuario, para contemplar o teu poder, e a 
tua gloria. 

3 Porque a tua misericordia he melhor, 
do que todas as vidas: os meus labios te 
louvarao. 

4 Assim eu te bemdirei todo o tempo, 
que me durar a vida; e eu levantarei as 
minhas maos invocando o teu nome. 

5 A minha alma se encha, e fique como 
farta, e gorda: e a minha boca te louvara 
em transportes de gosto. , 

6 Se eu me lembrei de ti sobre o meu 
leito, eu me occuparei pela manha na medi- 
tapao da tua grandeza, 

7 Porque tu foste a minha ajuda. E eu 
me regozijarei a sombra das tuas azas : 

8 A minha alma se apegou a ti: e a tua 
direita me sosteve. 

9 Quanto a elles, em vao foi que elles 
buscarao tirar-me a vida: elles entrarao nas 
partes inferiores da terra. 

10 Elles serao entregues as maos da 
espada: elles serao o pasto das rapozas. 

11 O Rei porem alegrar-se-ha em Deos : 
serao louvados todos os que guardao o 
juramento, que lhe prestarao: porque se 

473 



SALMOS LXIII.—LXV. 

tapou a boca aos que fallavao cousas in- 
justas. 

SALMO LXIII. 

DEPRECATORIO, e increpatorio. 

PARA o fim, Saimo de David. 
Exaudi, Deus, orationem meam, cum 

deprecor. 
1 Ouve, 6 Deos, a minha orafao, quando 

eu te supplico : livra a minha alma do te- 
mor, que tem do inimigo. 

2 Tu me protegeste ja contra a assemblea 
dos maos, e contra a multidao dos que obra- 
vao a iniquidade. 

3 Porque elles aguyarao as suas linguas, 
como huma espada: elles estenderao o arco, 
instrumento amargoso, 

4 Para traspassarem na escuridade com 
as suas settas o innocente. 

Elles o traspassarao de subito, e nao te- 
merao, 

5 Como obstinados que se achao nas im- 
pias resolucoes que tomarao. 

Elles consultarao entre si os meios de oc- 
cultarem os seus lafos, e disserao : Quem os 
podera descubrir? 

6 Andarao esquadrinhando crimes : esgo- 
tarao-se inutilmente n’esta indagajao das 
indaga^oes. 

O homem entrara no mais profundo do 
coracao, 

7 E Deos se elevara. 
As feridas, que elles fazem, sao como as 

das settas atiradas pelas crianf as : 
8 E as suas linguas perderao a forpa 

contra elles mesmos. 
Todos os que os viao ficarao cheios de 

turbacao, 
9 E todo o homem se assustou. 
E elles annunciarao as obras de Deos, e 

entenderao os seus feitos. 
10 O justo exultara no Senhor, e espe- 

rara n’elle; e todos os que sao de coracao 
recto, serao louvados. 

SALMO LXIV. 
DE AC£AO DE GRAf AS. 

T)ARA o fim, Saimo de David. 
Te decet hyrnnus, Deus, in Sion. 

1 He cousa digna de ti, 6 Deos, que se 
te cantem hymnos em Siao, e que se te 
paguem votos em Jerusalem. 

2 Ouve a minha orayao: toda a carne 
vira a ti. 

3 As palavras dos iniquos prevalecerao 
contra nos: mas tu nos daras o perdao das 
nossas impiedades. 

4 Bemaventurado aquelle, a quem tu 
escolheste, e tomaste para o teu servi^o : 
elle habitara no teu templo. 

Nos seremos cheios dos bens da tua casa: 
o teu templo he santo, 

5 E he admiravel pela equidade. 
Ouve-nos, 6 Deos nosso Salvador, tu, 
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que es a esperanf a de todas as nacoes da terra, 
ainda das que estao mais remotas no mar. 

6 Tu, que es cheio de forfa, que firmas 
os montes pelo teu poder.. 

7 Que fazes tremer o mar ate no seu 
fundo, e ouvir-se o ruido das suas ondas. 

As nacoes turbar-se-hao, 
8 E os que habitao as extremidades da 

terra, temerao a vista dos teus sinaes: tu 
diffundiras a alegria pelo Oriente, e pelo 
Occidente. 

9 Tu visitaste a terra, e como que a em- 
briagaste : tu a encheste de todo o genero 
de riquezas. 

O rio de Deos se encheo d’aguas: e tu 
com isso preparaste o de que sustentar os 
habitantes da terra: porque assim he que tu 
a preparas. 

10 Embriaga d’agua os regatos : multi¬ 
plica as produceoes da terra: e ella parecera 
que se alegra com os seus orvalhos pelos 
fruetos, que produzira. 

11 Tu encheras da benfao de tua miseri- 
cordia todo o decurso do anno, e os teus 
campos se encherab d’abundantes fruetos. 

12 Os lugares agradaveis pelos pastos 
tornar-se-hao pingues, e gordos; e os outei- 
ros se mostrarao rizonhos pela multidao dos 
bens, de que estarao cubertos. 

13 Os carneiros forao rodeados de huma 
multidao d’ovelhas, e os valles serao cheios 
de pao: tudo em fim retinira em clamores, 
e em canticos. 

SALMO LXV. 
DE L0UV0R, E DE ACfAO DE GRAMAS. 

T>ARA o fim, Cantico de Saimo. 
Jubilate Deo omnis terra, psalmum di- 

cite nomini ejus. 
1 Povos de toda a terra, levantai gritos 

de jubilo a Deos : 
2 Cantai hum hymno em honra do seu 

nome: dai-lhe pelos vossos louvores a 
gloria, que lhe he devida. 

3 Dizei a Deos: Que terriveis sao, Se¬ 
nhor, as tuas obras! A grandeza do teu 
poder convencera de mentira os teus mi¬ 
ni igos. 

4 Toda a terra te adore, e te cante lou¬ 
vores : toda entoe canticos ao teu nome. 

5 Vinde, e vede as obras de Deos. Elle 
verdadeiramente he terrivel nos seus con- 
selhos sobre os filhos dos homens. 

6 Elle he o que mudou o mar em terra 
secca; e o que fez que os povos passassem 
o rio a pe enxuto: sobre isto he que nos 
nos alegraremos n’elle. 

7 Elle o que tem por si mesmo hum im- 
perio soberano, e eterno, e cujos olhos estao 
applicados a ver as nacoes. Aquelles pois, 
que o lrritao, nao se exaltem em si mesmos. 

8 Bemdizei, 6 nacoes, ao nosso Deos, e 
fazei que se ou^ao as vossas vozes, publi- 
cando os seus louvores. 
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9 Elle he o que me conservou a vida, e o 
que nao permittio, que os meus p6s fossem 
abalados. 

10 Porque tu, 6 Deos, nos provaste: tu 
nos provaste pelo fogo, como se prova o 
ouro. 

11 Tu nos fizeste cahir no lapo: carre- 
gaste as nossas costas de tribulapoes: 

12 Pozeste os homens sobre as nossas 
cabecas. 

Nos porem passamos pelo fogo, e pela 
agua; e tu nos tiraste ao lugar do refrigerio. 

13 Eu entrarei na tua casa com holo- 
caustos : cumprir-te-hei os votos, 

14 Que os meus labios proferirao, e que 
a minha boca pronunciou, durante a minlia 
affliccao. 

15 Eu te offerecerei em holocausto gordas 
victimas, com o fumo das carnes queimadas 
dos carneiros; e eu te offered os bois com 
os bodes. 

16 Vinde, e ouvi todos vos, os que temeis 
a Deos, e eu vos contarei quao grandes 
merces tem elle feito a minha alma. 

17 Eu abri a minha boca, e gritei a elle, 
e a minha lingua o glorificou. 

18 Se eu olhei para a iniquidade dentro 
do meu corapao, nao me ouvira o Senhor. 

19 Por isso he que Deos me ouvio, e at- 
tendeo a voz da minha supplica. 

20 Bemdito seja Deos, que nao rejeitou 
a minha orapao, nem retirou a sua miseri- 
cordia de sima de mim. 

SALMO LXVI. 
DEPRECATORIO. 

ARA o fim, a Hymnos, Salmo de Can- 
tico de David. 

Deus misereutur nostri, et benedicat nobis. 
1 Deos se compadepa de nos, e nos 

abenpoe: elle derrame sobre nos a luz do 
seu rosto, e use comnosco da sua miseri- 
cordia; 

2 Para que nos, Senhor, conhepamos o 
teu caminho na terra, e para que a salvapao, 
que tu prometteste, seja conhecida de todas 
as napoes. 

3 Louvem-te, 6 Deos, todos os povos; 
todos os povos te rendao vassallagem. 

4 Alegrem-se, e saltern de gosto todas as 
napoes; porque tu julgas os povos com 
equidade, e conduzes as napoes na terra pelo 
caminho direito. 

5 Louvem-te, 6 Deos, todos os povos; 
todos os povos te rendao vassallagem : 

6 A terra deo o seu fructo. 
Deos, o nosso Deos nos abenpoe: 
7 Abencoe-nos Deos, e elle seja temido 

ate as extremidades de terra. 

SALMO LXVII. 
DEPRECATORIO, E PROFETICO. 

ARA o fim, Salmo de Cantico ao mesmo 
David. 

Exurgut Deus, et dissipentur inimici 
ejus. 

1 Levante-se Deos, e sejao dissipados os 
seus inimigos; e fujao de diante da sua face 
os que o aborrecem. 

2 Do modo que o fumo desapparece, as- 
sim desapparepao elles: bem como a cera 
se derrete ao fogo, assim perepao os peeca- 
dores de diante da face de Deos. 

3 Pelo contrario os justos se regozijem 
como num banquete; saltern de gosto na 
presenpa de Deos, e transportem-se d’ale- 
gria. 

4 Cantai louvores a Deos : entoai can- 
ticos ao seu nome ; preparai o caminho ao 
que sobe sobre o occaso: o seu nome he 
este, o Senhor. 

Exultai na sua presenpa. Os seus inimi¬ 
gos turbar-se-hao a vista do seu rosto. 

5 Elle he o pai dos orfaos, e o juiz das 
viuvas. 

Deos esta presente no seu santo lugar. 
6 Deos faz morar na sua casa os que sao 

de hum mesmo espirito. 
Elle livra, e faz sahir pelo seu poder a- 

quelles, que estavao em cadeias, como livrou 
aos que o irritavao, e que habitavao nos se- 
pulcros. 

8 O Deos, quando tu hias adiante do teu 
povo, quando passavas pelo deserto. 

9 A terra se moveo, e os Ceos se desfize- 
rao em aguas com a presenpa do Deos de 
Sinai, com a presenpa do Deos de Israel. 

10 Tu separaras, 6 Deos, huma chuva 
voluntaria para a tua heranapa : e se esta 
enfraqueceo, tu lhe deste a tua protecpao. 

11 Os teus animaes habitarao na tua he- 
ranpa: tu preparaste, 6 Deos, por hum effeito 
da tua dopura o de que se sustentasse o 
pobre. 

12 0 Senhor dara a sua palavra aos pre- 
goeiros da sua gloria, para que elles a an- 
nunciem com grande fortaleza. 

13 O Rei dos exercitos cahira debaixo 
do querido, e do amado de Deos : e a re- 
partipao, que elle fara dos despojos dos ven- 
cidos, contribuira para a formosura da sua 
casa. 

14 Quando vos dormirdes no meio de 
duas sortes, vireis a ser como a pomba, que 
tem as azas prateadas, e que na extremidade 
das costas imita o refulgente amarello do 
ouro. 

15 Ao tempo que o Rei do Ceo exercitar 
o seu juizo sobre os Reis a favor da nossa 
terra; os seus habitantes tornar-se-hao alvos, 
como a neve do monte Selmao. 

16 0 monte de Deos he hum monte pin- 
gue, hum monte fertil, hum monte cheio de 
gordura. 

17 Mas porque olhais vos com admira- _ 
pao para os montes, que sao eordos, e 
ferteis ? 

Este he hum monte, onde Deos se eom- 
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prazeo de habitar : porque o Senhor habi- 
tara n’elle ate o fim. 

18 A carrofa de Deos vai rodeada de 
muitos dez mil: sao aos milhares os que 
estao transportados d’alegria : o Senhor esta 
no meio d’elles no seu Sanctuario, como es- 
tivera em Sinai. 

19 Tu subiste ao alto, levastehum grande 
numero de cativos, recebestes dons para os 
distribuires aos homens, ainda aos que nao 
crem que o Senhor Deos habita em nos. 

20 O Senhor seja bemdito em todo o dis- 
curso do dia: o Deos, que nos salva de 
tantas maneiras, nos fara prospero o cami- 
nho, por onde andamos. 

21 O nosso Deos he o Deos, que tem a 
virtude de salvar: e ao Senhor, ao que he o 
Senhor, pertence o livrar da morte. 

22 Mas Deos quebrara as cabefas de 
seus inimigos, as cabefas cabelludas dos 
que andao com complacencia nos seus pec- 
cados. 

23 O Senhor disse : Eu os lancarei fora 
de Basan, eu os precipitarei no fundo do 
mar; 

24 Para que o teu pe seja tinto no seu 
sangue, e tinta n’elle a lingua dos teus caes. 

25 "Elies, 6 Deos, virao a tua entrada; a 
entrada do meu Deos, e do meu Rei, que 
reside no seu Sanctuario. 

26 E os Principes, juntamente com os 
que entoavao canticos, hiao adiante d’elle, 
no meio das raparigas, que tocavao o 
tambor. 

27 Bemdizei a Deos nas Assembleas; 
bemdizei ao Senhor, vos, que sois huns re- 
gatos, que correm das fontes d’Israel. 

28 Alii estava o rapaz Benjamim n’um 
arrebalamento d’espirito. 

Alii os Principes de Juda seus Chefes, os 
Principes de Zabulon, os Principes de Neftali. 

29 Manda, 6 Deos, a tua virtude; con- 
firma, 6 Deos, isto que obraste em nos, 

30 La do meio do teu templo, que he em 
Jerusalem. Os Reis te offerecerao seus 
presentes. 

31 Reprime essas feras, que habitao nos 
canaveaes; esse ajuntamento de povos seme- 
lhante a huma manada de touros no meio 
das vacas, que conspirou em excluir aque- 
lles, que forao provados pela prata. 

Dissipa as nances, que nao respirao senao 
guerras. 

32 Virao Embaixadores do Egypto: a 
Ethiopia sera a primeira, que estenda as suas 
maos para Deos. 

33 Reinos da terra, cantai louvores a 
Deos : fazei soar canticos em honra do Se¬ 
nhor. 

34 Cantai a honra de Deos, que subio 
acima de todos os Ceos, ao Oriente. 

Sabei que elle fara da sua voz huma voz 
poderosa, e terrivel: 

35 Dai gloria a Deos pelo que elle fez em 
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Israel. A sua magnificencia, e a sua foiya 
da-se a conhecer nas nuvens. 

36 Deos he admiravel nos seus Santos. 
O Deos d’Israel dara por si mesmo ao seu 
povo a virtude, e a fortaleza. Bemdito seja 
Deos. 

SALMO LXVIII. 

PROFETICO. 

ARA o fim, por aquelles, que serao mu- 
dados, Salmo de David. 

Salmon me fac Deus : quoniam intraverunt 
a qua usque ad unimam meant. 

1 Salva-me, 6 Deos, porque as aguas en- 
trarao ate a minha alma. 

2 Eu estou cravado n’um atoleiro pro- 
fundo, e falta-me a substancia : cahi na pro- 
fundidade do mar, e a tempestade me sum- 
mergio. 

3 Cancei a forja de gritar : a minha gar- 
ganta enrouqueceo : os meus olhos se esgo- 
tarao entre a esperan^a, em que eu estava, 
de que o meu Deos me acudisse. 

4 Os que sem motivo me aborrecem sao 
em muito maior numero, do que os cabellos 
da minha cabeca. 

Os meus inimigos, que injustamente me 
perseguem, se fortalecerao; e eu paguei o 
que nao tinha roubado. 

5 O Deos, tu conheces a minha insipien- 
cia; e os meus peccados nao te sao oc- 
cultos. 

6 Senhor, Senhor dos exercitos, nao fi- 
quem envergonhados a respeito de mim 
aquelles, que te esperao. Deos d’Israel, 
nao sejao confundidos a meu respeito aquel¬ 
les, que te buscao. 

7 Porque por causa da tua honra he que 
eu tenho soflfrido tantos opprobrios, e o meu 
rosto se vio cuberto de confusao. 

8 Eu vim a ser como hum estrangeiro 
para os meus irmaos, e como hum desco- 
nhecido para os filhos de minha mai. 

9 Porque o zelo da honra de tua casa 
me devorou; e os ultrajes dos que te insul- 
tavao cahirao sobre mim. 

10 Eu humilhei a minha alma pelo je¬ 
juni : e isto mesmo se me tornou em op- 
probrio. 

11 Eu tomei por vestido o cilicio : e vim 
a ser por isso o sogeito das suas gramas. 

12 Os que estavao assentados a porta, 
fallavao contra mim: e os que bebiao o vi- 
nho me tomavao por assumpto das suas 
cantigas. 

13^ Mas eu, Senhor, offerecia-te a minha 
oracao, dizeudo : Eis-aqui, 6 Deos, o tempo 
de mostrares a tua bondade: ouve-me pela 
grandeza da tua misericordia, e segundo a 
verdade das promessas, que me fizeste da 
tua salvacao. 

14 Tira-me do meio deste lodo, para que 
eu nao fique cravado n’elle : livra-me dos 
que me aborrecem, e do fundo das aguas. 
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15 Nao me summeija a tempestade, nem 
me absorva o abysmo, nem o bocal do popo 
se feche sobre mim. 

16 Ouve-me, Senhor, porque a tua mise- 
ricordia he toda cheia de brandura: olha 
para mim, segundo a multidao das tuas mi- 
sericordias. 

17 E nao desvies a tua face do teu servo : 
ouve-me sem demora, porque estou em 
grande affliecao. 

18 Attende a minha alma, e livra-a: tira- 
me d’esta miseria, para confundires os meus 
inimigos. 

19 Tu sabes os opprobrios, de que elles 
me carregarao ; sabes a confusao, e a igno- 
minia, de que estou cuberto : todos os que 
me perseguem, estao diante dos teus olhos. 

20 O meu corapao esta preparado para 
soffrer toda a sorte de improperios, e de mise- 
rias : eu estive esperando que algum se en- 
tristecesse comigo, mas nao appareceo nin- 
guem que o fizesse: estive esperando que 
algum me consolasse, mas nao achei tal. 

21 Muito pelo contrario, elles na minha 
fome me derao a comer fel ; e na minha se- 
de me derao a beber vinagre. 

22 A sua meza seja diante d’elles hum 
lapo; seja para elles huma justa retribuipao, 
e huma pedra d’escandalo. 

23 Os seus olhos sejao de tal sorte escu- 
recidos, que elles nao vejao; e tu faze que 
elles tragao sempre encurvadas as costas. 

24 Derrama sobre elles a tua ira, e o furor 
d’ella os apanhe. 

25 A sua morada fique deserta, e nao haja 
quern habite nas suas tendas. 

26 Porque elles perseguirao aquelle, a 
quern tu feriste; e sobre a dor das minhas 
chagas accrescentarao novas chagas. 

27 Faze que elles ajuntem iniquidade so¬ 
bre iniquidade; e que elles nao entrem nos 
caminhos da tua justipa. . 

28 Elles sejao apagados do livro dos vi- 
ventes, e nao sejao escritos com os justos. 

29 Por mim eu sou pobre, e cheio de 
dores : o teu poder, 6 Deos, me salvou. 

30 Eu louvarei o nome de Deos, entoan- 
do canticos; e eu o engrandecerei pelos 
meus louvores. 

31 E isto sera mais agradavel a Deos, do 
que o sacrificio de hum bezerro novo, a 
quem comeparao a crescer os cornos, e as 
unhas. 

32 Os pobres o vejao, e se alegrem: bus- 
cai a Deos, e a vossa alma vivera. 

33 Porque o Senhor ouvio os pobres, e 
nao desprezou os seus servos, que estavao 
postos em cadeias. 

34 Louvem-no os Ceos, e a terra, o mar, 
e todos os animaes, que n’elles se con tern. 

35 Porque Deos salvara a Siao, e edifi- 
car-se-hao as Cidades de Juda: alii he que 
elles habitarao, depois que a tiverem adqui- 
rido como heranpa sua. 

36 E a descendencia dos seus servos 
a possuira; e os que amao o seu nome, es- 
tabelecerao n’ella a sua morada. 

SALMO LXIX. 
DEPRECATORIO. 

ARA o fim, Salmo de David. Em 
memoria de o ter salvado o Senhor. 

Deus in adjutorium meum intende ; Do- 
mine, ad adjuvandum me festina. 

1 Vem em minha ajuda, 6 Deos : appres- 
sa-te, Senhor, a me soccorrer. 

2 Sejao confundidos, e cubertos de pejo, 
os que buscao tirar-me a vida: sejao obri- 
gados a tornar para tras, e sejao carregados 
de confusao, os que me querem consumir 
de males. 

3 Sejao em continente destruidos com 
ignominia, os que me dizem palavras insul- 
tantes. 

4 Mas todos aquelles, que te buscao, se 
alegrem em ti, e se transportem de jubilo : 
e os que amao a salvapao, que tu das, digao 
incessantemente : Seja glorificado o Senhor. 

5 Quanto a mim, eu sou hum pobre, e 
hum indigente : 6 Deos, ajuda-me. Tu he 
que es o meu protector, e o meu Salvador : 
Senhor, nao te detenhas mais. 

SALMO LXX. 
DEPRECATORIO, E CONSOLATORIO. 

Q ALMO de David, 
In te, Domine, speravi, non.confunclar 

in (sternum. 
Em ti he, Senhor, que eu esperei: nao 

permittas que jamais seja eu confundido: 
2 Livra-me pela tua justipa, e salva-me. 
Inclina para mim a tua orelha, e salva-me. 
3 Ache eu em ti hum Deos, que me pro- 

teja, e hum asylo seguro, para que tu me 
salves; 

Porque tu es a minha fortaleza, 'e o meu 
refugio. 

4 Deos meu, tira-me dentre as maos do 
peccador, e do poder d’aquelle, que obra 
contra a tua lei, e do homem injusto. 

5 Porque tu, Senhor, es a minha paeien- 
cia : Senhor, tu es a minha esperanpa des 
da mocidade. 

6 Eu me escorei em ti desde que vim ao 
Mundo, e tu tens sido o meu protector des 
do ventre de minha mai. 

7 Tu foste sempre o assumpto dos meus 
canticos. Eu pareci a muitos ser como 
hum prodigio; mas tu es o meu forte pro¬ 
tector. 

8 A minha boca se encha dos teus lou¬ 
vores, para que eu cante a tua gloria, e es- 
teja continuamente applicado a celebrar a 
tua grand eza. 

9 Nao me lances de ti no tempo da minha 
velhice: e agora que as minhas forpas se 
enfraquecerao, nao me desampares. 
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10 Porque os meus inimigos fallarao 
contra mim, e os que me espiavao por me 
tirar a vida, tiverao entre si conselho, di- 
zendo : 

11 Deos o deixou: ponde-vos a perse- 
guil-lo, e a prendel-lo : porque nao ha nin- 
guem que o livre. 

12 O Deos, nao te alongues de mim : 
olha para mim, Deos meu, para me soc- 
correres. 

13 Sejao confundidos, e frustrados da 
sua esperanpa, os que contra mim espalhao 
calumnias: sejao cubertos de confusao, e 
de pejo, os que procurao consumir-me de 
males. 

14 Mas eu por mim, eu nao cessarei 
nunca de esperar; e eu te darei sempre no- 
vos louvores. 

15 A minha boca publicara a tua justipa, 
e estara todo o dia narrando as tuas sauda- 
veis assistencias. Pois que eu nao conhepo 
a sciencia, 

16 Eu me conterei na consideracao do 
poder do Senhor : eu me lembrarei, Senhor, 
so da tua justipa. 

17 Tu es, 6 Deos, o que me instruiste 
des da minha mocidade: e eu publicarei as 
tuas maravilhas, que tenho experimentado 
ate o presente. 

18 Nao me desampares pois, 6 Deos, na 
minha velhice, e na minha idade mais avan- 
pada; 

Ate que eu annuncie a forca do teu brapo 
a toda a posteridade futura : 

19 O teu poder, e a tua justipa, que tem 
chegado, 6 Deos, ate os lugares mais altos, 
pelas grandes cousas, que fizeste. O Deos, 
quern ha que te seja semelhante ? 

20 Quantas, e quao differentes, e penosas 
tribulacoes me tens tu feito provar? mas 
tornando-te a voltar para mim, tu me deste 
huma nova vida, e me extrahiste dos abys- 
mos da terra: 

21 De sorte, que por differentes maneiras 
fizeste brilhar sobre mim a tua magnificen- 
cia; e tornando a olhar para mim, me en- 
cheste de consolapao. 

22 Eu pois te glorificarei ainda, 6 Deos, 
e publicarei a tua verdade ao som dos in- 
strumentos musicos: eu cantarei os teus lou¬ 
vores ao toque da cythara, 6 Santo d’Israel. 

23 Os meus labios farao sentir a sua ale- 
gria, quando eu cantar os teus louvores; e 
assim mesmo se alegrara a minha alma, que 
tu remiste. 

24 E a minha lingua em fim meditara 
todo o dia a tua justipa, quando os que bus- 
cao tirar-me a vida, forem cubertos de con- 
fusao, e de vergonha. 

SALMO LXXI. 

HISTORICO, E PROFETICO. 

M0r sobre Salomao. 
47% 

Deus, judicium tuum Regi da, etjustitiam 
tuamfilio Regis, 

1 O Deos, da ao Rei a rectidao do teu 
juizo, e ao filho do Rei a luz da tua jus¬ 
tipa; 

2 Para elle julgar o teu povo conforme 
as regras desta justipa, e os teus pobres con- 
forme a equidade d’aquelle juizo. 

3 Recebao os montes a paz para o povo, 
e os outeiros a justipa. 

4 Elle julgara os pobres d’entre o povo, e 
salvara os filhos dos pobres, e humilhara o 
calumniador. 

5 E elle permanecera com o Sol, e antes 
da Lua, por todas as gerapoes. 

6 Elle descera como a chuva sobre hum 
velo, e como a agua, que cahe gota e gota 
sobre a terra. 

7 A justipa apparecera no seu tempo com 
huma abundancia de paz, que durara quanto 
durar a Lua. 

8 E elle reinara des de hum mar ate 
outro mar; des do rio ate as extremidades 
da terra. 

9 Os Ethiopes se prostrarao diaute d’elle, 
e os seus inimigos beijarao a terra. 

10 Os Reis de Tharsis, e as Ilhas lhe 
offerecerao os seus presentes: os Reis da 
Arabia, e de Saba lhe trarao os seus dons. 

11 E todos os Reis da terra o adorarao : 
todas as napoes lhe serao sujeitas. 

12 Porque elle livrara o pobre do pode- 
roso; o pobre, que nao tinha ninguem que 
lhe assistisse. 

13 Elle tera compaixao do pobre, e ne- 
cessitado; e salvara as almas dos pobres. 

14 Elle resgatara as suas almas das usuras, 
e da iniquidade; e o nome dos pobres tera 
honra diante d’elle. 

15 E elle vivira, e dar-se-lhe-ha do ouro 
da Arabia : serao continuas as adorapoes, e 
benpaos, que lhe tributem. 

16 O pao semeado na terra no alto dos 
montes ver-se-ha levar o seu fructo a maior 
altura, do que a dos cedros do Libano: e a 
Cidade produzira enxames de povo seme- 
lhantes a herva da terra. 

17 O seu nome seja bemdito por todos os 
seculos: o seu nome subsiste antes da Lua. 

N’elle serao abenpoados todos os povos 
da terra: todas as napoes o engradecerao. 

18 Bemdito seja o Senhor Deos d’Israel, 
que he so o que obra as maravilhas. 

19 E o nome da sua magestade seja bem¬ 
dito para sempre: e toda a terra se encha' 
da sua magestade. Assim seja, assim seja. 

20 Aqui acabao os Canticos de David, 
filho de Jesse. 

SALMO LXXII. 
CONsOLATORIO. 

qALMO d’Asaph. 
^ Quam bonus Israel Deus, his qui recto 
sunt corde ! 
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1 Que bom he Deos para Israel, e para os 
qne sao de eorapao recto ! 

2 Entretanto os meus pes quasi que me 
faltarao, e eu quasi que cahi andando. 

3 Porque eu fui tocado do zelo contra os 
iniquos, vendo a paz dos peccadores. 

4 Porque elles nao cuidao na sua morte; 
e os golpes, com que Deos, os fere, nao 
durao. 

5 Elies nao participao dos trabalhos, que 
os outros homens padecem; e nao experi- 
mentao os flagellos, a que os outros homens 
estao expostos. 

6 Isto he o que os faz soberbos, e por 
isto he que elles estao cubertos dos seus 
crimes, e das suas impiedades. 

7 A sua iniquidade he como nascida da 
sua gordura: elles se deixarao ir apos todas 
as paixoes do seu corajao. 

8 Todos os seus pensamentos, e todas as 
suas palavras sao cheias de malicia: elles 
proferirao altamente a iniquidade, que tinhao 
concebido. 

9 A sua boca se abrio contra o Ceo; e a 
sua lingua passou a atacar a terra. 

10 Por isso he que o meu povo voltando 
os olhos para estas cousas, e vendo n’elles 
huns dias cheios, e felices, 

11 Se deixou dizer: Como he possivel 
que Deos conheca isto ? e que o Altissimo 
tenha conhecimento d’estas cousas? 

12 Eis-ahi os mesmos peccadores abun- 
dando em todos os bens deste Mundo: elles 
adquirirao grandes riquezas. 

13 E eu tambem disse : logo inutilmente 
trabalhei eu por purificar o meu cora^ao, e 
inutilmente lavei as minhas maos entre os 
innocentes. 

14 Pois que eu fui a^outado todo o dia, 
e castigado des da manha. 

15 Seeu dizia comigo, Assim fallarei; eu 
conheci ao mesmo tempo que o nao podia 
fazer, sem condemnar a toda a sociedade 
dos teus filhos. 

16 Appliquei pois a minha considera£ao 
a ver se penetrava este segredo; mas achei 
que se presentava diante de mim hum grande 
trabalho; 

17 Ate que eu entre no Sanctuario de 
Deos, e que eu aprenda n’elle qual sera o 
seu fim. 

18 Mas a verdade he, 6 Deos, que esta 
rosperidade, em que tu os pozeste, he como 
um laco, que tu lhes armaste; pois que tu 

os deitaste abaixo, no tempo mesmo que 
elles se levantavao. 

19 0 como elles cahirao na ultima deso- 
la^ao ! Elles faltarao repentinamente : pere- 
c£rao por causa da sua iniquidade. 

20 Senhor, tu reduziras a nada na tua Ci- 
dade a va imagem da sua bemaventuranfa, 
como o sonho dos que se levantao. 

21 Mas porque o meu cora^ao todo se 
inflammou, e os meus rins se alterarao; 

22 E porque eu me vi como reduzido a 
nada, e posto n’uma sumraa ignorancia; 

23 E feito em fim como huma besta na 
tua presenja, eu com tudo me nao apartei 
de ti: 

24 Tu sostiveste a minha mao direita; tu 
me conduziste segundo a tua vontade; e tu 
me encheste de gloria, recebendo-me em teus 
bravos. 

25 Que ha pois para mim no Ceo, e que 
desejei eu sobre a terra, senao a ti? 

26 A minha carne, e o meu corafao des- 
falecerao: 6 Deos, que es o Deos do meu 
coracao, e a minha pertenpa por toda a eter- 
nidade. 

27 Porque aquelles, que se alongao de 
ti, perecerao ; e tu resolveste perder a todos, 
os que te deixao, para se prostituirem. 

28 Mas para mim o meu bem esta em 
adherir a Deos, e em por a minha esperanpa 
n’aquelle, que he o meu Senhor, e o meu 
Deos; 

A fim de que eu publique todos os teus 
louvores as portas da filha de Siao. 

SALMO LXXIII. 
PROFETICO. 

TNTELLIGENCIA a Asaph. 
Ut quid, Deus, repulisti injinem? 

Porque razao, 6 Deos, nos deste tu de 
mao para sempre? Porque razao se escan- 
deceo o teu furor contra as ovelhas, que tu 
apascentavas nas tuas pastagens ? 

2 Lembra-te d’esta tua congrega^ao, a 
qual tu possuiste des do principio. Tu res- 
gataste esta por^ao da tua heran^a: o monte 
Siao he o lugar, onde tu estabeleceste a tua 
morada. 

3 Levanta as tuas maos para abateres por 
huma vez o orgulho d’estes soberbos. Quan- 
tas, e quao grandes maldades commetteo o 
inimigo no teu Santuario? 

4 Os que te aborrecem, blazonarao feroz- 
rnente no lugar, onde se celebrao as tuas 
solemnidades. 

5 Elles, sem saberem o que faziao, arvo- 
rarao os seus estandartes em forma de tro- 
pheos no alto do Templo, como se fosse 
n’uma encruzilhada de ruas. 

6 Elles se ajuntarao de mao commum a 
quebrar as suas portas a golpes de machado, 
como se cortassem arvores no meio de hum 
bosque : elles as deitarao abaixo com ma- 
chados, e enxos. 

7 Elles queimarao o teu Sanctuario: elles 
fujarao o Tabernaculo consagrado ao teu 
nome, tendo-o lan^ado por terra. 

8 Elles disserao todos juntos dentro no 
seu coracao: Facamos cessar de cima da 
terra os dias de festa consagrados a Deos. 

9 Nos nao vimos mais os nossos sinaes} 
ja nao ha profeta; e ninguem nos conheceiu 
mais. 

10 Ate quando, 6 Deos, nos carregaia 
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d’affrontas o nosso inimigo? Atd quando 
irritara o nosso adversario sem cessar o teu 
nome ? 

11 Porque retiras tu de cima delles a tua 
mao, a tua direita? Tira-a do teu seio para 
os perderes. 

12 Entretanto Deos, que he o nosso Rei 
antes dos seculos, obrou a nossa salvacao no 
meio da terra. 

13 Tu he que firmaste o mar pelo teu 
poder: tu o que quebraste as cabepas dos 
dragoes no fundo das aguas. 

14 Tu o que machocaste a cabepa do 
grande dragao: tu o que o deste por ceva 
aos povos da Ethiopia. 

15 Tu o que fizeste arrebentar da pedra 
as fontes, e as torrentes: tu o que seccaste 
os grandes rios. 

16 Tu es o Senhor do dia, e da noite: 
tu o que fabricaste a aurora, e o Sol. 

17 Tu formaste toda a extensao da terra : 
tu creaste o verao, e a primavera. 

18 Lembra-te d’isto, que o inimigo tem 
ultrajado ao Senhor com as suas blasfemias, 
e que hum povo insensato irritou o teu 
nome. 

19 Nao entregues as bestas humas almas, 
que se occupao em te louvar: e nao te esque- 
cas ja mais das almas dos teus pobres. 

20 Lanpa os olhos sobre o teu pacto: 
porque huns homens os mais despreziveis da 
terra seapoderarao injustamente de tod as as 
nossas casas. 

21 O que esta na humiliacao nao va con- 
fundido: o pobre, e o necessitado louvarao 
o teu nome. 

22 Levanta-te, 6 Deos, julga a tua pro¬ 
pria causa: lembra-te dos ultrajes, que se te 
fazem; dos que hum povo insensato te faz 
todo o dia. 

23 Nao te esquepas do que dizem os teus 
inimigos : a soberba dos que te aborrecem, 
sobe sempre a mais, e mais. 

SALMO LXXIV. 
MORAL. 

ARA o fim, Nao nos destruas, Salmo de 
Cantico d’Asaph. 

Confitebimur tibi, Deus, confitebimur, et 
invocabimus nomen tuum, SfC. 

1 Nos te louvaremos, 6 Deos, nos te lou- 
varemos, e invocaremos o teu nome: nos re- 
feriremos as tuas maravilhas. 

2 Quando tiver chegado o tempo d’isso, 
eu julgarei as justicas. 

3 A terra se derreteo com tOdos os seus 
habitantes: eu he que firmei as suas co- 
lumnas. 

4 Eu disse aos maos: Nao commettais 
mais a iniquidade : e aos peccadores : Nao 
vos eleveis com soberba. 

5 Nao levanteis a vossa cabepa insolente- 
mente : nao falleis contra Deos, nem profi- 
rais blasfemias. 
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6 Porque nem do Oriente, nem do Oc- 
cidente, nem dos desertos dos montes vos 
vira algum soccorro: 

7 Porque o mesmo Deos he o vosso Juiz. 
Elle abate a hum, e exalta a outro; 
8 Porque o Senhor tem na sua mao hum 

calis de vinho puro, cheio de huma mistura. 
Elle lanpa de hum no outro : mas as suas 

fezes nao se consumirao: d’ellas hao de 
beber todos os peccadores da terra. 

9 Mas eu por mim, eu annunciarei os 
seus louvores por toda a eternidade : eu en- 
toarei canticos ao Deos de Jacob. 

10 Eu quebrarei toda a forpa dos pecca¬ 
dores ; e a do justo se elevara cada vez 
mais. 

SALMO LXXV. 

DE ACpAO DE GRApAS. 

ARA o fim, a Canticos, Salmo d’Asaph, 
Cantico aos Assy rios. 

Notus in Judcea Deus: in Israel magnum 
nomen ejus. 

1 Deos se fez conhecer na Judea: e o seu 
nome he grande em Israel. 

2 Elle escolheo por lugar seu a Cidade 
da paz; e por sua morada a Siao. 

3 Alii quebrou elle a forp a dos arcos, o 
escudo, a espada: alii fez cessar a guerra. 

4 Tu fizeste brilhar a tua luz por hum 
modo admiravel la dos montes eternos: 

5 E todos os que tem o corapao insen¬ 
sate, se turbarao com isso. 

Todos os ricos dormirao o seu somno: e 
depois que acordarao, nao acharao nada 
nas suas maos. 

6 A' voz das tuas ameapas, 6 Deos de 
Jacob, se deixarao dormir estes feros caval- 
leiros. 

7 Tu es verdadeiramente terrivel; e quern 
te podera resistir des do ponto, que tu te en- 
colerizas ? 

8 Tu fizeste que se ouvisse do Ceo o teu 
juizo : a terra tremeo, e depois ficou em paz, 

9 Quando Deos se levantou a fazer jus- 
tipa, para salvar a todos os que sao mansos 
de corapao. 

10 O pensamento do homem se occupara 
todo em te louvar: e a continuapao d’esse 
pensamento te louvara como n’um dia de 
festa. 

11 Fazei votos ao Senhor vosso Deos, e 
tratai de os cumprir todos vos, os que ro- 
deais o seu Altar, offerecendo-lhe presentes. 

Fazei votos ao que verdadeiramente he 
terrivel; 

12 Ao que tira a vida aos Principes, e ao 
que he terrivel aos Reis da terra. 

SALMO LXXVI. 
CONSOLATORIO. 

ARA o fim, por Idithun, Salmo d’Asaph. 
Voce mea ad Dorninurn clamavi, voce 

mea {id Dewn, et intendit mihi. 



SALMO 

1 Eu levantei a minha voz, e gritei ao 
Senhor: eu levantei a minha voz a Deos, 
e elle me attendee. 

2 Eu busquei a Deos no dia da minha 
tribulacao: levantei as minlias maos a elle 
durante a noite, e nao fui enganado. 

A minha alma nao admittio consolapao 
alguma : 

3 Eu me lembrei de Deos, e n’elle achei 
a minha alegria: eu me exercitei na medita- 
?ao, e o meu espirito cahio desfalecido. 

4 Os meus olhos se anticipavao as vigjas, 
e sentinellas da noite: eu estava cheio de 
turbapao, e nao podia fallar. 

5 Eu considerava nos dias antigos, e 
punha na mente os annos eternos. 

6 Eu meditava de noite no meu coracao, , > * 
e conversava conngo mesmo: eu varria, e 
.alimpava o meu espirito. 

7 Acaso, dizia eu : lanpar-nos-ha Deos de 
si para sempre? Ou nao se resolvera elle 
mais a se nos mostrar propicio ? 

8 Privar-nos-ha elle eternamente, e por 
-todo o decurso das geracoes, da sua miseri- 
cordia? 

9 Esquecer-se-ha Deos da sua bondade 
toda compassiva ? E detera a sua ira para 
sempre o curso da sua misericordia ? 

10 Entao disse eu: Agora he que eu 
comefo: esta mudanca he obra da dextra 
do Altissimo. 

11 Eu me lembrei das obras do Senhor: 
porque eu me lembrarei das maravilhas, que 
tu tens feito des do principio do mundo. 

12 E eu meditarei em todas as tuas obras: 
exercitar-me-hei na considerafao do que a 
tua sabedoria excogitou. 

13 O' Deos, os teus caminhos todos sao 
na santidade: Que Deos ha tao grande, 
como o nosso Deos ? 

14 Tu es o Deos, que obras as maravi- 
lhas: tu deste a conhecer entre os povos o 
teu poder. 

15 Tu resgataste pela forca do teu braco 
o teu povo, os fdhos de Jacob, e de 
Jose ? 

16 As aguas te virao, 6 Deos, as aguas 
te virao; e ellas temerao, e os abysmos se 
turbarao. 

17 As aguas cahirao em abundancia, e 
com grande ruido: e as nuvens fizerao soar 
a sua voz. 

As tuas settas tambem se despedirao : 
18 E a voz do teu trovao fuzilou sobre as 

rodas. 
Os teus claroes fizerao brilhar a sua luz 

em toda a terra; a terra se moveo, e tre- 
meo. 

19 Tu te abriste hum caminho no mar, e 
andaste pelo meio das aguas, e as tuas pega- 
das nao forao conhecidas. 

20 Tu conduziste o teu povo, como hum 
rebanho d’ovelhas, pelas maos de Moyses, e 
de Arao. 

[Port.] 

LXXVII. 

SALMO LXXVir. 
HISTORICO, E DEPRECATORIO. 

TNTELLIGENCIA a Asaph. 
J Attendite,popnle incus, Legem meam, fyc, 

Ouve, 6 povo meu, a minha lei : tem as 
tuas orelhas attentas as palavras da minha 
boca. 

2 Eu abrirei a minha boqa para vos fallar 
em parabolas: e fallar-vos-hei em enigmas 
do que se passou des do principio. 

3 Do que nos temos ouvido, e sabido, e 
do que nossos pais nos contarao. 

4 Elies o nao occultarao a seus filhos, 
nem a sua posteridade. Mas elles publi- 
carao os louvores do Senhor, os effeitos da 
sua misericordia, e as maravilhas, que obrou. 

5 Porque elle fez huma ordenayao em 
Jacob, e estabeleceo huma lei em Israel; 
as quaes elle mandou a nossos pais, que 
fizessem saber a seus filhos ; 

6 Para que tambem as outras geracoes 
tenhao d’ellas conhecimento: e para que 
os filhos, que hao de nascer, e se hao de 
levantar depois, as contem tambem a seus 
filhos : 

7 E para que assim ponhao elles a sua 
esperanfa em Deos, e nao se esquecao das 
obras de Deos, e procurem saber cada vez 
mais os seus mandamentos: 

8 Por nao succeder que elles se fajao, 
como seus pais, huma gera^ao perversa, que 
irrita a Deos : huma geracao, que nao cui- 
dou em conservar o seu corayao recto, e 
cujo espirito nao perseverou fiel a Deos. 

9 Os filhos de Ephrem, ainda que destros 
em estender o arco, e atirar, derao costas no 
dia da batalha. 

10 Elles nao guardarao o pacto feito com 
Deos, e nao quizerao andar pelo caminho 
da sua Lei. 

11 Antes pelo contrario, elles se esque- 
cerao dos seus beneficios, e das maravilhas^ 
que elle fizera diante d’elles. 

12 Elle a vista dos olhos de seu pais fez 
obras maravilhosas na terra do Egypto, na 
planice de Tanis. 

13 Elle dividio o mar, e os fez passar por 
elle : e fechou as aguas como dentto de hum 
odre. 

14 Elle os conduzio de dia com a nuvem, 
e toda a noite com o fogo, que os allumiava. 

15 Elle fendeo a pedra no ermo, e lhes 
deo de beber, como se alii houvessem al- 
guns abysmos d’aguas. 

16 Porque elle fez arrebentar agua da 
pedra, e a fez correr como em rios. 

17 E elles ainda nao deixarao de peccar 
contra elle, e provocarao a ira do Altissimo 
n’um lugar sem agua. 

13 E elles tentarao o Deos nos seus cora- 
£oes, pedindo-lhe manjares, que fossem do 
seu gosto. 

19 E elles fallarao rnal de Deos, dizendp.: 
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Acaso podera Deos preparar-nos meza no 
deserto ? 

20 Hnma vez que elle ferio a pedra, e 
correrao as aguas, e as torrentes inundarao; 
podera elle da mesma sorte dar-nos pao, 
ou preparar-nos meza para sustentar o seu 
povo? 

21 Por isso he que o Senhor tendo-os 
ouvido, differio: e accendeo-se hum fogo 
contra Jacob, e levantou-se a ira contra Is¬ 
rael ; 

22 Por elles nao terem dado credito a 
Deos, e por nao terem esperado na sua 
saudavel assistencia. 

23 E elle mandou as nuvens, que estavao 
por cima d’elles, e abrio as portas do Ceo. 

24 E fez cahir o manna como huma 
chuva, para lhes servir de sustento ; e deo- 
lhes hum pao do Ceo. 

25 Entao comeo o homem o pao dos 
Anjos: elle lhes mandou em abundancia 
de que se sustentarem. 

26 Elle mudou no ar o vento do Meio 
dia, e substituio-lhe pelo seu poder o vento 
do Poente. 

27 E fez chover sob re elles tantas carnes, 
como ha de po na terra; e hum tao grande 
numero d’aves, como ha d’areas no mar. 

28 E estas aves calhrao no meio do seu 
acampamento, e ao redor das suas tendas. 

29 E elles comerao d’ellas, e ficarao ple- 
namente satisfeitos : Deos lhes concedeo o 
que elles desejavao: 

30 E elles nao ficarao frustrados nos seus 
desejos. Ainda estes manjares estavao na 
sua boca, 

31 Quando a ira de Deos se levantou 
contra elles. E elle matou d’entre elles os 
mais gordos, e fez cahir os que erao como a 
flor d’Israel. 

32 Depois de tudo isto nao deixarao el¬ 
les ainda de peccar; e elles nao derao cre¬ 
dito as suas maravilhas. 

33 E os seus dias passarao como huma 
sombra, e os seus annos correrao depressa. 

34 Quando elle os matava, elles o busca- 
vao, e tornavao a elle, e se apressavao pelo 
achar. 

35 Elles se lembravao que Deos era o 
seu Defensor, que o Deos Altissimo era o 
seu Salvador. 

36 Elles o amavao somente de boca, e 
elles Ihe mentiao de lingua. 

37 Porque o seu corapao nao era recto 
diante d’elle; e elles nao forao fieis em 
guardar o seu pacto. 

38 Entretanto nao deixa Deos de se mos- 
trar misericordioso com elles: elle lhes per- 
doara os seus peccados, e nao os perdera. 

Elle apartou para muito longe a sua ira, 
e elle nao accendeo contra elles todo o seu 
furor. 

39 Elle se lembrou que erao came, e que 
erao hum vento, que passa, e nao torna. 
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40 Quantas vezes o irrithrao elles no de¬ 
serto ? Quantas excitarao a sua ira. nos 
lugares aridos, e faltos d’agua? 

41 Elles tornarao a cahir, e tentarao a 
Deos, e azedarao ao santo de Israel. 

42 Nao se lembrarao do poder, que elle 
mostrou no dia, em que os livrou das maos 
d’aquelle, que os atormentava. 

43 De que modo fez elle resplandecer no 
Egypto os sinaes do seu poder, e os seus 
prodigios na planice de Tanis. 

44 Quando elle converteo em sangue os 
seus rios, e as suas aguas, para nao poderem 
beber d’ellas. 

45 Quando lhes mandou huma infinidade 
de differentes moscas, que os devoravao, e 
de rans, que tudo deitavao a perder. 

46 Quando fez que desse a podridao nos 
seus fructos, e que huma praga de gafanho- 
tos devastasse os seus trabalhos. 

47 Quando fez morrer as suas vinhas 
com a saraiva, e as suas amoreiras com a 
geada. 

48 Quando destruio as suas bestas com 
aquella saraiva, e tudo o que possuiao com 
o fogo. 

49 Quando os fez sentir os effeitos da sua 
ira, e da sua indignapao : quando os fez ge- 
mer debaixo do peso do seu furor, e quando 
os affligio com os differentes flagellos, que 
lhes mandou pelo ministeiio dos Anjos 
maos. 

50 Quando abrio hum espaposo caminho 
a sua ira, para nao perdoar mais as suas 
vidas, e para comprehender n’uma morte 
commum as suas cavalgaduras. 

51 Quando ferio de morte a todos os pri- 
mogenitos da terra do Egypto, as primicias 
de todo o seu trabalho na terra de Cam. 

52 E quando tirou o seu povo como ove- 
lhas, e os conduzio como hum rebanho no 
deserto. 

53 Quando os levou cheios d’esperanpa, 
e lhes tirou todo o medo, tendo sido cuber- 
tos do mar os seus inimigos. 

54 Elle os levou depois ao monte, que 
elle se consagrara; ao monte, que a sua 
direita lhe adquirio. 

E elle expulsou as napoes de diante da 
sua face ; e distribuio por sorte a terra, de¬ 
pois de a ter repartido com hum cordel: 

55 E estabeleceo as Tribus d’lsrael nas 
moradas d’estas napoes. 

56 Porern elles tentarao, e irritarao de 
novo ao Deos Altissimo; e nao guardarao 
os seus preceitos. 

57 Elles se apartarao d’elle, e nao obser- 
varao o seu pacto : e a exemplo de seus 
pais se converterao n’um arco mao, que des- 
pede as settas d’esguelha. 

58 Elles o incitarao a ira nos seus oiffei- 
ros; elles o provocarao a ciume pelos idolos, 
que fabricarao para si. 

59 Ouvio Deos as suas blasfemias, e elle 
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nao fez mais que desprezar a Israel, a quem 
reduzio a ultima humiliapao. 

60 E elle rejeitou o Tabernaculo, que 
estava era Silo, o seu proprio Tabernaculo, 
onde elle tinha rnorado entre os liomens. 

61 Elle entregou a que era toda a sua 
forpa, e toda a sua gloria nas maos do ini- 
nrigo, fazendo-a cativa. 

62 Elle expoz de todas as partes o seu 
povo a espada; e olhou com desprezo para 
a sua heranpa. 

63 O fogo devorou os seus mancebos; e 
as suas donzellas nao forao choradas. 

64 Os seus Sacerdotes morrerao a espa¬ 
da, e ninguem chorava as suas viuvas. 

65 E o Senbor despertou, como se tivesse 
dormido, e como hum homern, a quem o 
vinho, que o embebedou, torna mais forte. 

66 E elle ferio os seus inimigos por de- 
traz, e os cubrio de huma eterna confusao. 

67 E elle rejeitou o Tabernaculo de Jose, 
e nao escolheo a Tribu d’Ephraim. 

68 Mas escolheo a Tribu de Juda, o 
monte Siao, que elle amou. 

69 E na terra, que fortificara para todos 
os seculos, edificou o seu Sanctuario, o qual 
elle tornou forte como a ponta do unicor- 
nio. 

70 Escolheo tambem a seu servo David, 
e o tirou de guardar os rebanhos das ove- 
las: tomou-o para si, quando elle andava 
atraz das que traziao as tetas cheias: 

71 Para que elle servisse de pastor a 
Jacob seu servo, e a Israel heranpa sua. 

72 E elle os apascentou com hum co- 
rapao cheio d’innocencia; e os conduzio 
com hum entendimento cheio de luzes, que 
se vio brilhar em todas as suas acpoes. 

SALMO LXXVIII. 
HISTORICO, OU PROFETICO. 

C ALMO d’Asaph. 
^ Deus, venerunt gentes in hareditatem 
tuam. 

1 O' Deos, as napoes entrarao na tua he¬ 
ranpa; mancharao o teu santo Templo; 
pozerao a Jerusalem feita huma guarda de 
fructa. 

2 Ellas expozerao os corpos mortos dos 
teus Santos a servirem de sustento as aves 
do Ceo; as carnes dos teus servos a serem 
presa das feras da terra. 

3 Ellas derramarao o seu sangue, como 
agua, ao redor de Jerusalem, e nao havia 
ninguem que lhes desse sepultura. 

4 Nos estamos feitos o objecto dos op- 
probrios de nossos vizinhos; o escameo, e 
ludibrio dos que assistem a rod a de nos. 

5 Ate quando, 6 Deos, estaras tu irado ? 
Acaso a tua ira nao tera fim ? Ate quando 
se accendera como fogo o teu furor ? 

6 Derrama a tua ira sobre as napoes, que 
te nao conhecem; e sobre os Remos, que 
nao invocarao o teu nome. 

7 Porque dies devorarao a Jacob, e efichfc- 
rao de desolapao o lugar da sua morada. 

8 Nao te lembres das nossas antigas ini- 
quidades ; mas previnao-nos sem demora as 
tuas misericordias, porque estamos redu- 
zidos a ultima miseria. 

9 Ajuda-nos, 6 Deos, que es o nosso 
Salvador : e livra-nos, Senhor, pela gloria 
do teu nome. 

E perdoa-nos os nossos peccados, em at- 
tenpao ao nome, que te he proprio; 

10 Para que nao succeda dizerem as na¬ 
poes : Onde esta o seu Deos ? 

Faze resplandecer a vista dos nossos olhos 
contra as napoes, a vinganpa do sangue dos 
teus servos, que foi derramado. 

11 Entrem ate a tua presenca os gemidos 
dos que se achao cativos: possue, e con- 
serva pela forpa toda poderosa do teu brapo, 
os filhos dos que forao mortos. 

12 E lanpa no seio aos nossos vizinhos 
sete vezes tanto, do que elles nos fizerao 
padecer: faze cahir sobre elles sete vezes 
mais d’opprobrio, do que elles te tem feito. 

13 Nos pordm, que somos o teu povo, e 
as ovelhas, a quem tu das pasto, louvar-te- 
hemos eternamente: nos publicaremos os 
teus louvores no decurso de todas as gerapoes. 

SALMO LXXIX. 
DEPRECATORIO. 

DARA o fim, pelos que serao mudados, 
-*■ testemunho d’Asaph, Salmo. 

Qui regis Israel, intende. 
1 Tu, que governas a Israel, e que con- 

duzes a Jose como huma ovelha, ouve-nos. 
Tu, que estas assentado sobre os Cheru- 

bins, manifesta-te 
2 Diante d’Ephraim, Benjamim, e Ma- 

nasses. 
Excita o teu poder, e vem a salvar-nos. 
3 O' Deos, converte-nos; e mostra-nos o 

teu rosto, e seremos salvos. 
4 Senhor Deos dos exercitos, ate quando 

estaras tu irado, sem quereres ouvir a sup- 
plica do teu servo ? 

5 Ate quando nos sustentaras tu com o 
pao de lagrimas, e nos faras beber a agua 
do nosso choro em abundancia ? 

6 Tu nos pozeste calvo dos nossos vizi¬ 
nhos : e os nossos inimigos fizerao escarneo 
de nos com insulto. 

7 Deos dos exercitos, converte-nos: e 
mostra-nos o teu rosto, e seremos salvos. 

8 Tu transportaste a tua vinha do Egy- 
pto: e depois de teres lanpado fora as na¬ 
poes, tu a pozeste em seu lugar. 

9 Tu ..lhe serviste de guia no caminho, 
indo adiante d’ella: tu firmaste as suas 
raizes, e ella encheo a terra. 

10 A sua sombra cubrio os monies : e a« 
suas varas exced&rao os cedros mais altos. 

11 Ella estendeo as suas varas atd o mar; 
e as suas vergonteas aR o rio. 
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12 Porque destruiste tu o muro, que a 
cercava? e porque soffres tu que a vindi- 
raem, todos os que passao de caminho? 

13 O javali do bosque a deitou toda a 
perder, e a fera solitaria a devorou. 

14 Deos dos exercitos, volve-te para 
nos : olha do alto do Ceo, e ve, e visita esta 
vinha. 

15 A.perfeipoa a que a tua direita plantou : 
e lanpa os olhos sobre o filho do homem, a 
quern tu tirmaste para ti. 

16 Ella foi toda queimada pelo fogo, e 
arrancada: elles perecerao a forca da seve- 
ridade, e ameapas do teu rosto. 

17 Estende a tua mao sobre o homem da 
tua direita; e sobre o filho do homem, que 
tu firmaste para ti. 

18 E entao nao nos apartaremos nos 
mais de ti: tu nos daras huma nova vida, e 
nos invocaremos o teu nome. 

19 Senhor Deos dos exercitos, converte- 
nos : e mostra-nos o teu rosto, e seremos 
salvos. 

SALMO LXXX. 

DE LOUVOR, E DE ACpAO DE GRApAS. 

ARA o fim, pelos lagares, Salmo ao 
mesmo Asaph. 

Exultate Deo adjutori nostro. 
1 Exultai louvando a Deos nosso pro¬ 

tector : cantai transportados de jubilo os 
louvores do Deos de Jacob. 

2 Entoai o cantico, e fazei soar o tambor, 
o agradavel salterio com a cythara. 

3 Tocai a trombeta n’este primeiro dia 
do mez, neste dia o mais celebre da vossa 
grande solemnidade. 

4 Porque este he hum mandamento era 
Israel, e huma ordenapao a honra do Deos 
de Jacob. 

5 Elle o instituio para ser hum monu- 
mento a Jose, quando sahia do Egypto, 
onde elle ouvia fallar huma lingua, que nao 
conhecia. 

6 Elle Ihes tirou a carga das costas : as 
suas maos serviao continuamente a acar- 
retar cestos. 

7 Tu me invocaste na afflicpao, e eu te 
livrei; eu te ouvi, escondendo-me no meio 
da tempestade : eu te provei ao pe das 
aguas da coritradicpao. 

8 Ouve, povo meu, e eu te declararei a 
minha vontade: Israel, se tu me quizeres 
escutar, 

9 Tu nao teras comtigo hum Deos novo, 
nem adoraras hum Deos estrangeiro. 

10 Porque eu sou o Senhor teu Deos, 
que te tirei da terra do Egypto: abre bem a 
tua boca, e eu ta encherei. 

11 Mas o meu povo nao ouvio a minha 
voz: e Israel nao me attendeo. 

12 Por isso eu os deixei ir apos os dese- 
jos do seu corapao; e elles andarao pelos 
caminhos, que inventarao. 
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13 Ah, se o meu povo me tivesse ou- 
vido; se Israel tivesse andado pelos meus 
caminhos ! 

14 Eu pudera humilhar facilmente os seus 
inimigos, e tivera descarregado a minha mao 
pesada sobre os que o affligiao. 

15 Os inimigos do Senhor quebrarao a 
palavra, que lhe tinhao dado : e o seu tempo 
durara quanto os seculos. 

16 E entretanto elle os sustentou do bei- 
jinho da farinha, e os saciou do mel, que 
corria da pedra. 

SALMO LXXXI. 
MORAL. 

Q ALMO d’Asaph. 
^ Deus stetit in synagoga deorutn. 

1 Deos se achou na Assemblea dos deo- 
ses, e elle julga os deoses, estando no meio 
d’elles. 

2 Ate quando julgareis vos injustamente? 
E atb quando tereis vos respeito as pessoas 
dos peccadores ? 

3 Julgai a causa do pobre, e do pupillo: 
fazei justipa aos humildes, e pobres. 

4 Livrai o pobre, e resgatai o necessitado 
das maos do peccador. 

5 Mas elles nao souberao, nem percebe- 
rao: elles andao em trevas : todos os fun- 
damentos da terra serao abalados. 

6 Eu disse : Vos sois huns deoses, e to¬ 
dos vos sois filhos do Altissimo. 

7 Mas entretanto vos morrereis como 
homens, e cahireis como hum dos Principes. 

8 Levanta-te, 6 Deos, julga a terra: por¬ 
que tu teras todas as napoes por tua he- 
ranpa. 

SALMO LXXXII. 

DEPRECATORIO. 

/CANTICO de Salmo d’Asaph. 
^ Deus, quis similis erit tibi ? 

1 O' Deos, quem sera semelhante a ti ? 
Nao te cales, 6 Deos, nao detenhas por 
mais tempo os effeitos do teu poder. 

2 Porque tu bem ves que os teus ini¬ 
migos excitarao hum grande ruido; e que 
os que te aborrecem levantarao a cabepa. 

3 Elles firmfirao projectos cheios de ma- 
licia contra o teu povo, e conspirarao contra 
os teus Santos. 

4 Elles disserao : Vinde, e exterminemo- 
los do meio dos povos, e nao haja mais me- 
moria do nome dTsrael. 

5 Daqui vem terem conspirado juntos, e 
terem feito liga contra ti, 

6 As tendas dos Iudumeos, e os Ismae- 
litas, e Moab, e os Agarenos ; 

7 Gebal, Ammon, e Amalec; os estran- 
geiros, e os habitantes de Tyro. 

8 Com elles vierao tambem os Assyrios, 
e se ajuntarao com os filhos de Lot, para 
lhes darem auxilio. 

9 Tu porem trata-os, como aos Madia- 
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nitas, e como trataste a Sisara, e a Jabin, 
junto ao ribeiro de Cisson. 

10 Elies perecerao em Endor, e ficarao 
sendo como o esterco da terra. 

11 Trata os seus Principes, como a Oreb, 
e Zeb, e como trataste a Zebeo, e a Salmana : 

E a todos os seus Principes, que disse- 
rao: 

12 Mettamo-nos de posse do Sanctuario 
de Deos, como de heranpa nossa. 

13 Meu Deos, poe-nos a elles como hu- 
ma roda, e como a palha, que he levada do 
vento. 

14 Do modo que o fogo queima hum 
bosque, e que a chamma consome os 
montes; 

15 Assim os perseguiras tu com a vehe- 
mencia da tua tempestade, e os poras em 
turba^ao com a tua ira. 

16 Cobre-lhes a cara de ignominia, e en- 
tao elles buscarao o teu nome, Senhor. 

17 Elles se envergonhem, e turbem para 
sempre ; sejao confundidos, e perefao; 

18 E conhecao que o Senhor he o nome, 
que te he proprio; e que tu so es o Altis- 
,simo em toda a terra. 

SALMO LXXXIII. 
CONSOLATORIO. 

ARA o fim, pelos lagares, Salmo aos 
filhos de Core. 

Quant dilecta tabermcula tua, Domine 
virtutum. 

1 Senhor dos exeroitos, quanto sao para 
amar os teus tabernaculos! 

2 A minha alma deseja ardentemente es- 
tar na Casa do Senhor, e quasi que desfalece 
com o ardor d’este desejo. 

O meu cora^'ao, e a minha carne saltao de 
jubilo pelo amor, que tern ao Deos vivo. 

3 Porque o pardal achou para si huma 
casa, a que se retire; e a rola hum ninho, 
onde ponha os seus peladinhos. 

Assim desejo eu por lugar do meu retiro, 
e do meu descanyo os teus Altares, 6 Senhor 
dos exercitos, meu Rqi, e meu Deos. 

4 JBemaventurados os que habitao na tua 
Casa, Senhor : elles te louvarao por seculos 
de secidos. 

5 Bemaventurado o homem, que de ti 
espera o seu soccorro; 

6 E que n’este valle de lagrimas assentou 
no seu eorapao subir, e elevar-se sempre, 
ate chegar ao lugar, que o Senhor lhe con- 
stituio, 

Porque o divino Legislador lhe dara asua 
benpao; 

7 E elles se adiantarao, passando de hu¬ 
ma virtude a outra virtude, e em fim verao 
o Deos dos deoses em Siao. 

8 Senhor Deos dos exercitos, ouve a mi¬ 
nha ora9ao: poe attentas a ella as tuas ore- 
lhas, 6 Deos de Jacob. 

9 Olha para nos, 6 Deos, que es o nosso 

protector; e lanca os teus olhos sobre o 
rosto do teu ungido. 

10 Porque hum so dia que seja nos teus 
tabernaculos, val mais do que outros mil. 

Por isso eu escolhi ser antes o ultimo na 
Casa do meu Deos, do que habitar nos 
tabernaculos dos peccadores. 

11 Porque Deos ama a misericordia, e a 
verdade: e o Senhor dara a graya, e a 
gloria: 

14 E nao privara dos bens aquelles, que 
caminhao na innoceneia. Senhor Deos dos 
exercitos, bemaventurado o homem, que es¬ 
pera em ti. 

SALMO LXXXIV. 
DE A C 9 A 6 DE GRAf AS. 

ARA o fim, Salmo aos filhos de Core. 
Benedixisti, Domine, terrain tuam. 

1 Tu, Senhor, abe^oaste a tua terra; 
livraste a Jacob do seu cativeiro. 

2 Tu perdoaste ao teu povo a sua iniqui- 
dade; cubriste todos os seus peccados. 

3 Tu abrandaste toda a tua ira, e suspen- 
deste os rigorosos effeitos da tua indig- 
na9ao. 

4 Converte-nos, 6 Deos, que es o nosso 
Salvador; e apartade cima de nos a tua ira. 

5 Estaras tu eternamente irado contra 
nos ? ou estenderas tu a tua ira sobre todas 
as gera9oes ? 

6 O' Deos, tu voltado para nos nos daras 
vida; e o teu povo se alegrara em ti. 

7 Mostra-nos, Senhor, a tua misericordia; 
e da-nos a tua saudavel assistencia. 

8 Eu ouvirei, que he o que falla o Se¬ 
nhor dentro de mim: porque elle me an- 
nunciara a paz para o seu povo, para os 
seus Santos, e para aquelles, que se voltao 
para o cora9ao. 

9 A sua salva9ao esta verdadeiramente 
perto d’aquelles, que o temem, para que a 
gloria habite na nossa terra. 

10 A misericordia, e a verdade se encon- 
trarao: a just^a, e a paz se beijarao. 

11 A verdade nasceo da terra; e a jus- 
t^a olhou la do Ceo. 

12 Porque o Senhor dara a sua ben9ao, e 
a nossa terra produzira o seu fructo. 

13 A just^a andara adiante d’elle, e elle 
a seguira no caminho. 

SALMO LXXXV. 
DEPRECATORIO, E PROFETICO. 

RACAO ao mesmo David. 
Inclina Domine aurem tuam, et exaudi 

me. 
1 Abaixa Senhor, a tua orelha, e ouve- 

me ; porque sou pobre, e necessitado. 
2 Guarda a minha alma, porque sou san- 

to: salva, 6 Deos, o teu servo, que espera 
em ti. 

3 Tem compaixao de mim, Senhor, por¬ 
que todo o dia clamei a ti: 
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4 Enche d’alegria a alma de teu servo, 
porque a ti levantei a minha alma, Senhor. 

5 Porque tu, Senhor, es cheio de docura, 
e de mansidao: e tu derramas copiosamente 
as tuas misericordias sobre todos os que te 
invocao. 

6 Recebe pois, Senhor, nas tuas orelhas a 
minha orapao; e esta attento a voz da minha 
suppliea. 

7 Eu clamei a ti no dia da tribulapao, 
porque tu me tens ouvido. 

8 Nao ha, Senhor, entre os deoses quem 
te seja semelhante, nera que possa ser com- 
parado comtigo nas obras que fazes. 

9 Todas as napoes, que tu creaste, virao 
prostrar-se diante de ti, e adorar-te, Senhor; 
e ellas glorificarao o teu nome. 

10 Porque tu es grande, e fazes prodi- 
gios, e so tu es Deos. 

11 Conduze-me, Senhor, no teu caminho, 
e faze-me andar na tua verdade : alegre-se 
o meu corapao de sorte, que elle tema o teu 
nome. 

11 Eu te louvarei, Senhor meu Deos, e 
te darei grapas de todo o meu corapao; e 
eu glorificarei eternamente o teu nome. 

12 Porque tu usaste comigo de huma 
grande misericordia, e livraste a minha alma 
do inferno mais profundo. 

13 O' Deos, os inimigos se levantarao 
contra mim, e huma Assemblea de podero- 
sos buscarao perder a minha alma, senr te 
terem posto diante de seus olhos. 

14 Mas tu, Senhor, es hum Deos cheio 
de compaixao, e de clemencia; hum Deos 
paciente, de muita misericordia, e verda- 
deiro. 

15 Olha para mim, e compadece-te de 
mim : da o teu imperio ao teu servo, e salva 
ao fillio da tua serva. 

16 Faze que brilhe em meu favor algum 
sinal, para que os que te aborrecem o vejao, 
e sejao confundidos: porque tu, Senhor, me 
ajudaste, e me consolaste. 

SALMO LXXXVI. 
ENCOMIASTICQ. 

A OS filhos de Core, Salmo de Cantico. 
Fundamenta ejus in montibus sanctis. 

1 Os seus fundamentos sao sobre os mon- 
tes santos : 

2 O Senhor ama as portas de Siao mais 
do que as tendas de Jacob. 

3 De ti se tem dito cousas gloriosas, 6 
Cidade de Deos. 

4 Eu me lembrarei de Raab, e de Baby¬ 
lonia, que me hao de conhecer. 

Vede como os estrangeiros, os de Tyro, 
e o povo da Ethiopia se ajuntarao alii. 

5 Nao he assim que de Siao se dira: 
Hum grande numero de homens nascerao 
n’ella : e quem a fundou, foi o mesmo Al- 
tissimo ? 

6 O Senhor na descrippao dos povos, e 
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dos principes, dira o nftmero dos que esti- 
verao n’ella. 

7 Os que habitao em ti, todos estao em 
alegria. 

SALMO LXXXVII. 
DEPREC ATORIO. 

/^ANTICO de Salmo aos filhos de Cor6, 
ao som de hum instrument© musico, e 

alternadamente : intelligencia, ou instrucpao 
d’Eman Ezraita. 

Famine Feus salutis mece, in die clamavi, 
et node coram te. 

1 Senhor, que es o Deos da minha salva- 
pao, eu clamei a ti de dia, e de noite. 

2 Entre a minha orapao a tua presenpa : 
inclina a tua orelha para ouvires a minha 
suppliea. 

4 Porque a minha alma esta cheia de 
males, e a minha vida esta proxima a morte. 

5 Eu fui reputado como os que descem 
ao fosso : estou feito como hum homem des- 
tituido de todo o soccorro, 

6 E que esta livre entre os mortos : como 
os que tendo sido feridos, dormem nos se- 
pulcros, dos quaes tu te nao lembras mais, 
e aos quaes tu deste de mao. 

7 Elies me pozerao n’um fosso profundo, 
n’uns lugares tenebrosos, e na sombra da 
morte. 

8 O teu furor descarregou sobre mim; e 
tu fizeste passar por cima de mim todas as 
ondas da tua ira. 

9 Tu alongaste de mim os meus conheci- 
dos; elles me tiverao em abominapao; eu 
fui entregue, e nao podia sahiiv 

10 Os meus olhos se tornarao languidos 
por causa da minha miseria : eu clamei a ti, 
Senhor, todo o dia; e eu estendi para ti as 
minhas maos. 

11 Acaso faras tu milagres aos mortos? 
ou resuscital-los-hao os medicos, para que 
te louvem ? 

12 Acaso contara alguem a tua miseri¬ 
cordia no sepulehro, e a tua verdade na per- 
dipao ? 

13 Acaso conhecer-se-hao as tuas mara- 
vilhas nas trevas, e a tua justipa na terra do 
esquecimento ? 

14 Mas eu, Senhor, clamei a ti; e eu me 
anticipei a te offerecer pela manha a minha 
orapao. 

15 Porque razao, Senhor, rejeitas tu a 
orapao, que eu te presento ? E porque razao 
apartas tu a tua face de cima de mim ? 

16 Eu sou pobre, e tenho trabalhado des 
da minha mocidade; e depois de ter sido 
exaltado, fui humilhado. e cheio de turbapao. 

17 Por cima de mim passarao as tuas 
iras; e os terrores, com que tu me feriste, 
me fizerao estremecer. 

18 Elies me cercarao como agua todo o 
dia : elles me apanharao todos juntos. 

19 Tu alongaste de mim os meus amigos, 
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-e os meus propinquos : e tu fizeste que os 
-que me conheciao, me deixassem por causa 
da minha miseria. 

SALMO LXXXVIII. 
X>E NO JO, E DE PRECES k’uMA CALAMIDADE 

PUBLICA. 

TNTELLIGENCIA, ou Instrucpao d’E- 
-*• than Ezraita. 
Misericordias Domini in aternum cantabo. 

1 Eu cantarei eternamente as misericordias 
do Senhor; e a minha boca annunciara a 
tua verdade em todas as gera^oes. 

2 Porque tu disseste : A misericordia se 
elevara como hum eterno edificio nos Ceos; 
e a tua verdade sera n’elles estabelecida so- 
lidamente. 

3 Eu fiz hum pacto com os meus escolhi- 
dos; eu jurei a David meu servo : 

4 Eu conservarei eternamente a tua des- 
cendencia, e eu firmarei o teu throno em to- 
da a posteridade. 

5 Os Ceos celebrarao as tuas maravilhas, 
Senhor; e louvar-se-ha a tua verdade na 
assemblea dos santos. 

6 Porque quern nos Ceos se igualara ao 
Senhor ? e quem entre os filhos de Deos se 
assemelhara a Deos ? 

7 Deos, que esta cheio de gloria no meio 
dos Santos, he maior, e mais para se te- 
mer, do que todos os que estao em torno 
d’elle. 

8 Senhor Deos dos exercitos, quem te 
sera semelhante ? Tu, Senhor, es poderoso, 
e a tua verdade esta sernpre ao redor de ti. 

9 Tu dominas sobre o poder do mar: 
tu apaziguas o movimento das suas ondas. 

.10 Tu humilhaste o soberbo, como o 
ferido de hum golpe mortal: tu desmante- 

■laste os teus inimigos pela fortaleza do teu 
brayo. 

11 Teus sao os Ceos, e tua he a terra: 
tu fundaste o Universo com tudo o que n’elle 
se contem. 

12 Tu creaste o Aquilao, e o mar : o Tha- 
bor, e o Hermon farao soar a sua alegria pe- 
los louvores do teu nome. 

13 0 teu brafo esta acompanhado de po¬ 
der : firme-se a tua mao, e exalte-se a tua 
direita. 

14 Ajustifa, e a equidade sao a base 
do teu throno : a misericordia, e a verdade 
irao adiante da tua face. 

15 Ditoso o povo, que te sabe louvar : 
Senhor, elles andarao na luz do teu rosto. 

16 Elles se regozijarao nos louvores, que 
darao ao teu nome; e elles serao exaltados 
pela tua justifa. 

17 Porque a ti he que se deve a gloria da 
sua virtude: e na tua bondade he que se 
Linda a nossa for^a. 

18 Porque o Senhor he o que nos tornou 
na sua guarda; e o Santo d’lsrael o que he 
nosso Ilei. 

19 Entao fallaste tu n’uma visao aos teus 
Santos, e disseste : Eu puz o soccorro n’um 

j homem poderoso, e eu elevei ao que eu es- 
colhera d’entre o meu povo. 

j 20 Eu achei a David meu servo : eu o 
ungi com o meu santo oleo. 

21 Porque a minha mao lhe assistira, e o 
meu braco o fortificara. 

22 O inimigo nada ganhara em o atacar, 
e o mao nao lhe podera empecer. 

23 E eu farei em quartos a vista d’elle os 
seus inimigos; e porei em fugida aos que o 
aborrecem. 

24 A minha misericordia, e a minha ver¬ 
dade estarao com elle; e elle sera exaltado 

[ em poder no meu nome. 
25 Eu estenderei a sua mao sobre o mar, 

e a sua direita sobre os rios. 
| 26 Elle me invocara, dizendo : Tu es o 
meu Pai, o meu Deos, e o author da minha 
salvacao. 

> 

27 Eu o constituirei o primogento, e o le* 
vantarei sobre os Reis da terra. 

28 Eu lhe conservarei eternamente a mi¬ 
nha misericordia; e o pacto, que eu fiz com 
elle, sera inviolavel. 

29 Eu farei subsistir a sua descendencia 
por todos os seculos, e o seu throno quanto 
os dias do Ceo. 

30 Se os seus filhos deixarem a minha 
lei, e nao andarem nos meus preceitos : 

31 Se violarem a justica das minhas or- 
denayoes, e nao guardarem os meus manda- 
mentos: 

32 Eu visitarei com a vara as suas ini- 
quidades, e castigarei os seus peccados com 
differentes apoutes. 

33 Mas eu nao tirarei de cima d’elle a 
minha misericordia, e nao faltarei a verda¬ 
de das promessas, que lhe fiz. 

34 Eu nao violarei o meu pacto, nem tor- 
narei vans as palavras, que sahirao da mi¬ 
nha boca. 

35 Eu fiz a David hum juramento irre- 
pelo meu santo nome; e nao lhe 

mentirei: 
36 Que a sua descendencia subsistira eter¬ 

namente : 
37 Que o seu throno sera eterno na mi¬ 

nha presen^a como o Sol, como a Lua, 
quando esta na sua plenitude, e como o arco, 
que apparece no Ceo he huma testemunha 
fiel. 

38 Entretanto tu repelliste, e desprezaste o 
teu povo : lan^aste longe cle ti aquelle, a 
quem tu tinhas feito conferir a uucao real. 

39 Tu arruinaste o pacto, que tinhas feito 
com o teu servo : e deitaste por terra, como 
huma cousa profana, as sagradas insignias 
da sua dignidade. 

40 Tu destruiste todas as seves, que o 
cercavao; encheste de pavor as suas Forta- 
lezas. 

41 Todos os que passavao pelo caminho 
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vogavel 
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d saquearao : elle se tornou objecto d’op- 
probrio a seus vizinbos. 

42 Tu exaltaste a direita dos que traba- 
lhavao pelo deprimir : encheste d’alegria a 
todos os seus inimigos. 

43 Tu tiraste toda a forca a sua espada; 
e nao o soccorreste no tempo da guerra. 

44 Tu o despojaste de todo o seu esplen- 
dor ; e deste de paneada com o seu throno 
em terra. 

45 Tu lhe abbreviaste os dias do seu rei- 
nado : tu o cubriste de confusao. 

46 Ate quando, Senhor, retiraras tu de 
cima de nos o teu rosto ? Sera assim eter- 
namente ? Ate quando se escandeeera como 
fogo a tua ira? 

47 Lembra-te de quao pouca cousa he a 
minha vida : porque he acaso em vao que tu 
creaste todos os filhos dos homens ? 

48 Que homem ha, que possa viver, sera 
ver a morte ? Que possa livrar a sua alma 
do poder do Inferno ? 

49 Onde estiio, Senhor, as tuas antigas 
misericordias, que prometteste a David com 
juramento, e tomando a tua verdade por 
testemunha ? 

50 Lembra-te, Senhor, do opprobrio, que 
os teus servos tem padecido da parte de 
muitas napoes, e que eu tenho tido como 
fincerrado no meu seio. 

51 Lembra-te do improperio dos teus ini- 
Migos; d’aquelle improperio, que elles te 
nzerao, Senhor, dizendo, que tu te tinhas 
mudado a respeito do teu Christo. 

52 Bemdito o Senhor para sempre. As- 
sim seja, assim seja. 

SALMO LXXXIX. 
MORAX. 

|"ARACAO de Moysds, o homem de Deos. 
Domine, refugium factus es nobis. 

1 Senhor, tu te tizeste o nosso refugio no 
decurso de todas as gerapoes. 

2 Antes que os montes fossem feitos, ou 
a terra formada, e todo o Universo, es tu 
Deos: tu o eras des da eternidade, e tu o 
seras por todos os seculos. 

3 Nao reduzas o homem a humiliapaoj 
pois que tu disseste: Convertei-vos, filhos 
dos homens. 

4 Porque aos teus olhos mil annos, sao 
como o dia de hontem, que passou, 

E como huma vigia da noite : 
5 Os seus annos serao reputados por hum 

hada. 
6 De manha he como huma herva, que 

passa : de manha floreee, e passa; a tarde 
cahe, endurece, e secca-se. 

7 Porque a tua ira nos reduzio a este 
desfalecimento : e o teu furor nos lanpou na 
turbacao. 

8 Tu pozeste as nossas iniquidades na tua 
presenpa, e todo o decurso da nossa vida a 
luz do teu rosto. 
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9 Porque todos os nossos dias se desva- 
necerao, e a tua ira nos consumio. Os nos¬ 
sos annos passao como os da aranha : 

10 O curso ordmario dos nossos dias nao 
excede o espapo de setenta annos. 

Se os mais valentes vivem ate oitenta 
annos, o que vai dahi para diante nao he 
mais do que trabalho, e dor. E isto mesmo 
he hum effeito da tua brandura, tratar-nos 
desta sorte. 

11 Quem pode conhecer a grandeza da 
tua ira; e comprehender em toda a sua ex- 
tensao, quanto ella he para se temer ? 

12 Faze resplandecer a forpa da tua dex- 
tra, e instrue o nosso coracao pelasabedoria. 

13Volta-te para nos, Senhor, ate quando ? 
Deixa-te dobrar a favor dos teus servos. 

14 Nos fomos cheios des da manha, da tua 
misericordia : nos exultamos de prazer, e 
ficamos cheios de consolapao todos os dias 
da nossa vida. 

15 Nos nos regozijamos a proporpao dos 
dias, que tu nos tinhas humilhado, e dos an¬ 
nos, que nos experimentavamos os males. 

16 Olha para os teus servos, e para as 
tuas obras, e dirige os seus filhos d’elles. 

17 A luz do Senhor nosso Deos se espa- 
lhe sobre nos : tu dirige la do alto as obras 
das tuas maos, e dirige tu mesmo a obra 
das nossas. 

SALMO XC. 

CONSOXATORIO. 

T OUVOR de Cantico de David. 
^ Qui habitat in adjutorio Altissimi, in 
protectione Dei Cali commorabitur. 

1 Aquelle, que permanece debaixo da 
assistencia do Altissimo, descancara seguro 
debaixo da proteccao do Deos do Ceo. 

2 Elle dira ao Senhor : Tu es o meu de¬ 
fensor, e o meu refugio : elle he o meu 
Deos, e eu esperarei n’elle. 

3 Porque elle mesmo me livrara do laco 
dos capadores, e da palavra aspera. 

4 Elle te mettera como a sombra debaixo 
das suas espadoas, e tu esperaras estando cu- 
berto das suas azas. 

5 A sua verdade te cercara como hum es¬ 
cudo : tu nao temeras nada que succeda de 
noite; 

6 Nem da setta, que voa de dia; nem 
dos males, que se preparao nas trevas ; nem 
os ataques do demonio do meio dia. 

7 Cahirao ao teu lado mil, e a tua direita 
dez mil; mas a morte nao se aproximara 
a ti. 

8 Antes tu contemplaras, e veras com os 
teus olhos a retribuipao, que levao os pec- 
cadores. 

9 Porque tu disseste : Senhor, tu es a 
minha esperanpa : e porque escolheste por 
teu refugio ao Altissimo. 

10 O mal nao chegara a ti; e o flagello 
nao se aproximara a tua tenda. . 
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11 Porque elle mandou aos seus Anjos 
que te guardassem em todos os teus carai- 
nhos. 

12 Elies te tomarao nas suas maos, para 
que nao succeda magoares o teu pe, dando 
n’alguma pedra. 

13 Tu andaras por cima do aspide, e do 
basilisco, e pizaras o leao, e o dragao. 

14 Porque elle esperou em mim, eu o 
livrarei; eu serei o seu protector, porque 
elle conheceo o meu nome. 

15 Elle clamara a mim, e eu o ouvirei; 
eu estou com elle no tempo da tribulapao ; 
eu o livrarei, e o cubrirei de gloria. 

16 Eu lhe darei huma vida dilatada; e 
eu lhe farei ver a salvapao, que lhe tenho 
destinada. 

SALMO XCI. 

MORAL. 

C ALMO de Cantico para o dia de sab- 
^ bado. 

Bonum est confiteri Domino. 
1 lie bom louvar ao Senhor, e cantar em 

honra do teu nome, 6 Altissiino; 
2 Para annunciar de manha a tua miseri- 

cordia, e a noite a tua verdade. 
3 Ao som do salterio de dez cordas, com 

cantico ao som da cythara. 
4 Porque tu, S«nhor, me encheste de 

gosto ao ver as tuas creaturas ; e eu mostra- 
rei esta minha alegria, louvando as obras das 
tuas maos. 

5 Que grandiosas sao, Senhor, as tuas 
obras ! que profundos os teus pensamentos ! 

6 O homem insensato nao as podera co- 
nhecer; e o louco nao tera d’ellas intelli- 
gencia alguma. 

7 Quando os peccadores tiverem nascido 
como a herva ; e quando todos os que obrao 
a iniquidade tiverem apparecido ; elles pere- 
cerao para todos os seculos : 

8 Mas tu, Senhor, eternamente es o Al- 
tissimo. 

9 Porque eis-ahi, Senhor, que os teus ini- 
migos perecerao; e todos os que obrao a 
iniquidade serao dissipados. 

10 E a minha forpa se exaltara como a 
ponta do unicornio; e a minha velhice se re- 
mopara pela tua abundante misericordia. 

11 E o meu olho olhou com despreso 
para os meus inimigos ; e a minha orelha 
ouvira fallar do castigo dos maos, que se le- 
vantao contra mim. 

12 Ojusto florecera como a palmeira, e 
se multiplicara como o cedro do Libano. 

13 Os que estao plantados na casa do 
Senhor florecerao a entrada da casa do 
nosso Deos. 

14 Elles se multiplicarao de novo n’uma 
velhice cumulada de bens ; e serao cheios de 
vigor, e de paciencia, 

15 Para annunciarem que o Senhor nosso 
Deos he recto, he que n’elle nao ha injustipa. 

SALMO XCII. 
DE LOUVOR. 

Dominus regnavit, decorem indutus est. 

CA SENHOR reinou: elle se vestio de glo- 
^ ria, e de magestade; o Senhor se vestio 
de fortaleza, e se preparou. Porque elle 
firmou o vasto corpo da terra, de sorte que 
elle nao sera abalado. 

2 O teu throno, 6 Deos, he estabelecido 
des d’antes de todos os tempos: tu existes 
des de toda a eternidade. 

3 Os rios, Senhor, se levantarao; os rios 
levantarao a sua voz. Os rios levantarao as 
suas ondas, 

4 Pela grande eopia das aguas, que faziao 
ouvir-se o seu grande ruido. Os levanta- 
mentos do mar sao admiraveis : mas o Se¬ 
nhor, que esta nos Ceos, ainda he mais ad- 
miravel. 

Os teus testemunhos, Senhor, se fizerao 
dignissimos de credito : a sanctidade deve 
ser o ornamento da tua casa em todo o de- 
curso dos seculos. 

SALMO XCIII. 
MORAL, E INCREPATORIO. 

Dens ultionum Dominus. 

CA SENHOR he o Deos das vinganpas; e 
o Deos das vinganpas obra livremente. 

2 Faze resplandecer a tua grandeza, tu, 
que julgas a terra : da aos soberbos a sua 
justa retribuipao. 

3 Ate quando os peccadores, Senhor, ate 
quando os peccadores se gloriarao elles ? 

4 Ate quando espalharao discursos inso- 
lentes, e fallarao palavras impias, todos os 
que commettem a injustipa ? 

5 Elles, Senhor, humilharao o teu povo ; 
elles vexarao a tua heranpa. 

6 Elles derao a morte a viuva, e ao 
estrangeiro • elles matarao o orlao. 

7 E elles disserao : O Senhor nao o vera; 
e o Deos de Jacob nao sabera nada d’isto. 

8 Homens insensatos, tende intelligencia: 
loucos, sede em tun sabios. 

9 Aquelle, que fez a orelha, nao ouvira ? 
ou aquelle, que formou o olho, nao vera ? 

10 Aquelle, que castiga as napoes, nao re- 
prehendera ? elle, que ensina ao homem a 
sciencia. 

110 Senhor conhece os pensamentos dos- 
homens, e que elles sao vaos. 

12 Bemaventurado o homem, Senhor, a 
quem tu instruiste, e a quem ensinaste a tua 
lei; 

13 A fim de o pores em descanpo nos 
dias maos, ate que se abra a cova ao pecca- 
dor. 

14 Porcpie o Senhor nao repellira o seu 
povo, nem desamparara a sua heranpa; 

15 Ate que elle fapa ver a justipa dos 
seus juizos, e que os que sao de corapao 
recto, se unao a ella. 
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f 16 Quem sera o que se levante em meu 
soccorro contra os maos ? ou o que se po- 
nha firme ao pe de mim contra os que obrao 
a iniquidade ? 

17 Se o Senlior nao me tivesse assistido, 
pouco teria faltado, que a minha alma nao 
tivesse cahido no Inferno. 

18 Bastava que eu dissesse: O meu pe 
foi abalado, para logo a tua misericordia, 
Senhor, me soster todo. 

19 As tuas consolapoes encherao d’ale- 
gria a minha alma, a proporpao do grande 
numero de dores, que penetrarao o meu 
corapao. 

20 Acaso o tribunal da injustipa pode ter 
alguma uniao comtigo, quando tu nos im- 
poes mandamentos penosos ? 

21 Os maos armara.5 lapos k alma do 
justo, e condemnarao o sangue innocente. 

22 Mas o Senhor se fez o meu refugio, e 
o meu Deos foi o em que se escorou a mi¬ 
nha esperanpa. 

23 E elle fara recahir sobre elles a sua 
iniquidade, e os fara perecer pela sua pro¬ 
pria malicia : sim, o Senhor nosso Deos os 
fara perecer. 

SALMO XCIV. 
DE LOUVOR, E ADORACAO. 

Venite exulternus Domino. 

nosso. 
2 Demo-nos pressa a presentar-nos a elle 

para celebrar os seus louvores,.e cantemos 
ao som d’instrumentos, canticos para gloria 
sua. 

3 Porque o Senhor he o grande Deos, e 
o grande Itei, que he sobre todos os deoses. 

4 Porque na sua mao esta a terra em 
toda a sua extensao, e a elle pertencem os 
altos montes. 

5 Porque seu he o mar, e elle mesmo o 
fez; e as suas maos forao as que formarao 
a secca terra. 

6 Vinde, adoremo-lo, prostremo-nos, e 
choremos diante do Senhor, que nos creou. 

7 Porque elle he o Senhor nosso Deos, e 
nos o seu povo, que elle sustenta nas suas 
pastagens; e as suas ovelhas, que elle con- 
duz pela sua mao. 

8 Se voz ouvirdes hoje a sua voz, vede 
nao endurepais o vosso corapao ; 

9 Como aconteceo no tempo da mur- 
murapao, que exeitou a minha ira, e no dia 
da tentapao no deserto : onde vossos pais 
me tentarao, e onde elles me experimenta- 
rao, e forao testemunhas das minhas obras. 

10 Eu por quarenta annos estive irado 
contra estag ente, e dizia : O coracao d’este 
povo anda sempre extraviado. 

11 Elles nao conheccrao os meus cami- 
nhos : aos quaes eu por isso jurei, que elles 
nao entrariao no meu descanpo. 
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SALMO XCV. 
DE ACpAO DE GRApAS, E 

PROFETICO. 

Cantate Domino canticum novum, cantate 
Domino omnis terra. 

/'"1ANTAI ao Senhor hum novo cantico, 
cantai ao Senhor todos vos, os habitan- 

tes da terra. 
2 Cantai ao Senhor, e bemdizei o seu 

nome: annunciai em toda a successao dos 
dias a sua saudavel assistencia. 

3 Annunciai entre as napoes a sua gloria, 
e em todos os povos as suas maravilhas. 

4 Porque o Senhor he grande, e infinita- 
mente digno de louvor: elle he mais terrivel 
do que todos os deoses. 

5 Porque todos os deoses das napoes sao 
demonios : mas o Senhor he o Criador dos 
Ceos. 

6 O que ha na sua presenca he gloria, e 
louvor; a sanctidade, e a magnificencia bri- 
lhao no seu santo lugar. 

7 Vinde, 6 napoes differentes, presentear 
ao Senhor : vinde offerecer ao Senhor hon- 
ra, e gloria: 

8 Vinde offerecer ao Senhor a gloria 
devida ao seu nome. 

Tomai as victimas, e entrai na sua casa : 
9 Adorai ao Senhor na entrada do seu 

sancto Tabernaculo. Trema toda a terra 
diante do seu acatamento : 

10 Dizei entre as napoes, que o Senhor 
estabeleceo o seu Reino. 

Porque elle firmou toda a terra, que nao 
sera abalada; e elle julgara os povos segun- 
do a equidade. 

11 Alegrem-se os Ceos, e salte de prazer 
a terra; commova-se o mar com o que o 
enche. 

12 Os campos se encherao d’alegria, com 
tudo o que n’elles se contem: entao salta- 
rao de gosto todas as arvores dos bosques, 

13 Pela presenca do Senhor, por causa 
d’elle vir, por causa de vir julgar a terra. 

Elle julgara a terra em equidade, e os 
povos segundo a verdade. 

SALMO XCVI. 
DE LOUVOR. 

A O mesmo David, quando lhe foi restitui- 
da a sua terra. 

Dominus regnavit, exultet terra. 
1 O Senor estabeleceo o seu Reino, 

salte de gosto a terra, regozijem-se todas as 
ilhas. 

2 Huma nuvem esta a roda d’elle, e a 
escuridade o cerca : a justipa, e o juizo sao 
a base do seu throno. 

3 O fogo ira adiante d’elle, e abrazara em 
roda aos seus inimigos. 

4 Os seus relampagos apparecerao em 
toda a terra: a terra os vio, e toda se com- 
moveo. 
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5 Os montes se derreterao como cera 
pela presenpa do Senhor : a presenpa do 
Senhor fez que se derretesse toda a terra. 

6 Os Ceos annunciarao a sua justipa, e 
todos os povos virao a sua gloria. 

7 Sejao confundidos todos os que adorao 
as obras d’escultura, e os que se gloriao nos 
seus idolos. Adorai-o todos vos, os que 
sois seus Anjos. 

8 Siao o ouvio, e se alegrou com isso ; e 
as tilhas de Juda, Senhor, saltarao de jubilo 
por causa dos teus juizos. 

9 Porque tu es o Altissimo Senhor, que 
tens imperio sobre toda a terra: tu o que 
es infinitamente elevado por cima de todos 
os deoses. 

10 Vos os que amais ao Senhor, aborre- 
cei o mal: o Senhor guarda as almas dos 
seus Santos, e elle as livrara da mao do 
peccador. 

11 A luz nasceo para o justo, e a alegria 
para os que sao de corapao recto. 

12 Alegrai-vos, justos, no Senhor: e ce- 
lebrai com os vossos louvores a memoria da 
sua sanctidade. 

SALMO XCVII. 
DE LOUVOR, DE JUBILO. 

1 O Senhor reinou; irem-se por isso os 
povos : reinou o que esta assentado sobre os 
Cherubins; mova-se por isso a terra. 

2 O Senhor he grande ern Siao ; he ele¬ 
vado por cima de todos os povos. 

3 Elies dem gloria ao teu grande nome, 
porque he lerrivel, e sancto : 

4 E a magestade do Rei ve-se no seu 
amor a justipa. 

Tu estabeleceste regras mui direitas: tu 
exercitaste o juizo, e a justipa em Jacob. 

5 Exaltai ao Senhor nosso Deos, e adorai 
o escabello de seus pes, porque he sancto. 

6 Moys4s, e Aarao erao os seus Sacer- 
dotes, e Samuel do numero d’aquelles, que 
invocavao o seu nome: elles invocavao ao 
Senhor, e o Senhor os ouvia : 

7 Elle lhes fallava na columna de nu- 
vem. Elies guardavao os seus mandamen- 
tos, e o preceito, que lhes tinha dado. 

8 Senhor nosso Deos, tu os ouvias: 6 
Deos, tu lhes foste propicio, ainda quando 
castigavas n’elles tudo o que te podia desa- 
gradar. 

9 Dai gloria ao Senhor nosso Deos, e 
adorai-o no seu sancto monte; porque o Se¬ 
nhor nosso Deos he sancto. 

Q ALMO ao mesmo David. 
^ Cantate Domino canticum novum, quia 
mirabilia fecit. 

1 Cantai ao Senhor hum novo cantico, 
porque elle fez prodigios. 

A sua direita, e o seu sancto brapo nos 
salvou para si. 

2 O Senhor fez conhecer a salvapao, que 
elle nos reservava: elle manifestou a sua 
iustipa aos olhos de toda a terra. 

3 Elle se lembrou da sua misericordia, e 
la verdade das promessas, que tinha feito a 
:asa d’lsrael; e toda a extensao da terra vio 
; salvapao, que o nosso Deos nos procurou. 

4 Cantai cheios de jubilo louvores a 
Deos, todos vos os habitantes da terra: 
cantai, saltai d’alegria, e tocai os instru- 
mentos. 

5 Cantai ao Senhor ao som da cythara, e 
do salterio: 

6 Ao som das trombetas batidas ao mar- 
telo, e ao da que he feita de ponta d’animal. 
Fazei soar sanctos transposes d’alegria na 
presenpa do Senhor vosso Rei. 

7 Mova-se o mar com tudo o que o 
enche; toda a terra, e os que a habitao. 

8 Os rios baterao com as maos, e os 
montes saltarao de gosto 

9 Ao apparecer o Senhor; porque elle 
vem julgar a terra. Elle julgara toda a 
terra segundo a justipa, e os povos segundo 
a equidade. 

SALMO XCVIII. 
DE LOUVOR. 

CALMO ao mesmo David. 
^ Dominus regnavit, iruscuntur populi. 

SALMO XCIX. 
DE LOUVOR, E EXULTApAO. 

Jubilate Deo omnis terra. 

T)OVOS de toda a terra, louvai a Deos 
entre jubilos: servi ao Senhor com 

alegria. 
Ide-vos presentar diante d’elle transpor- 

tados de gosto. 
2 Sabei que o Senhor he Deos : que elle 

he o que nos fez, e que nao somos nos os 
que nos fizemos: 

Vos, que sois o seu povo, a quern elle da 
pastos como a ovelhas suas, 

3 Entrai pelas suas portas, honrando-o 
com os vossos louvores, e na sua casa 
entoando hymnos : glorificai-o com as vos- 
sas acpoes de grapas. Louvai o seu nome : 

4 Porque o Senhor he cheio de dofura: 
a sua misericordia he eterna: e a sua ver¬ 
dade se estende pelo decurso de todas as 
gerapoes. 

SALMO C, 

MORAL. 

CALMO ao mesmo David. 
^ Misericordiam, et judicium cantabo tibi, 
Domine. 

1 Eu cantarei, Senhor, diante de ti a tua 
misericordia, e a tua justipa. Eu as cantarei 
ao som d’instrumentos: 

2 E eu me applicarei a conhecer o ca- 
minho, onde nao ha mdcula. Quando viras 
tu a mim ? 

Eu andava na innocencia do meu corapao, 
no meio da minlia casa. 

3 Eu nao me propunha nada de injusto 
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diante dos olhos : eu aborrecia aos que vio- 
lavao a tua Lei. 

Aquelle, cujo corapao estava corrompido, 
nao tinha coraigo sociedade alguma : 

4 E eu nao conhecia aquelle, a quem o 
seu maligno procedimento alongava de mim. 

5 Eu perseguia ao que em secreto dizia 
mal do seu proximo: eu nao comia com 
aquelles, que erao d’olho soberbo, e de co¬ 
rapao insaciavel. 

6 Os meus olhos nao olhavao na terra, 
senao para os que erao verdadeiramente 
fieis, para eu os fazer assentar junto a mim : 
nem eu tinha por Ministro, senao ao que 
andava no caminho da innocencia. 

7 Nao habitara no meio da minha casa 
aquelle, que obra com soberba; nem pode 
ser agradavel a meus olhos o que profere 
palavras injustas. 

8 Eu des da manha entregava a morte 
todos os peccadores da terra, a fun de banir 
da Cidade do Senhor todos os que commet- 
tem a iniquidade. 

SALMO Cl. 
DEPRECATORIO, E PROFETICO. 

RAC AO do pobre, quando estiver afflic- 
to, e fizer a sua deprecapao ao Senhor. 

Domine, exaudi orationem meam. 
1 Senhor, ouve a minha orapao, e chegue 

a ti o meu clamor. 
2 Nao apartes de cima de mim a tua 

face: em qualquer dia, que eu me ache 
afflicto, inclina para mim a tua orelha: em 
qualquer dia, que eu te invoque, ouve-me 
de pressa. 

3 Porque os meus dias se desvanecerao, 
como o fumo; e os meus ossos se fizerao 
seccos, como hum cavaco d’accender lume. 

4 Eu fui cortado como a herva, e o meu 
corapao se seccou, porque eu me esqueci de 
comer o meu pao. 

5 A' forpa do muito que gemi, nao tenho 
senao a pelle grudada aos ossos. 

6 Tornei-me semelhante ao pelicano, que 
vive na solidao : fiz-me como a curuja, que 
se retira as casas. 

7 Vigiei, e fui como o pardal, que foge 
solitario para cima de hum telhado. 

8 Os meus inimigos todo o dia me esta- 
Vao fazendo opprobrios; e os que d’antes 
me louvavao, se conjuravao contra mim. 

9 Porque eu comia cinza como o pao, e 
misturava as minhas lagrimas com o que eu 
bebia; 

10 Por causa da tua ira, e da tua indig- 
napao, que te excitarao a me quebrares, de- 
pois de me teres exaltado. 

11 Os meus dias se desvanecerao como a 
sombra, e eu sequei como a herva. 

12 Mas tu, Senhor, subsistes eterna- 
mente; e a memoria do teu nome passara 
de gerapao em gerapao. 

13 Tu te levantaras, c teras piedade de 
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Siao; porque he chegado o tempo, he che- 
gado o tempo de teres piedade d’ella. 

14 Porque as suas ruinas agradarao aos 
teus servos, e elles terao compaixao da sua 
terra. 

15 Entao temerad as nacoes o teu nome, j , / ^ 
Senhor; e todos os Reis da terra respeitarao 
a tua gloria. 

16 Porque o Senhor edificou a Siao; e 
elle sera visto na sua gloria. 

17 Elle olhou para a orapao dos que vi- 
viao humilhados; e nao desprezou a sua 
supplica. 

18 Escrevao-se estas cousas, para d’ellas 
serem instruidas as outras gerapoes, a fim 
de que o povo, que vira depois, louve ao 
Senhor. 

19 Porque elle olhou do alto do seu 
sancto lugar: o Senhor olhou do Ceo para a 
terra, 

20 Para ouvir os gemidos dos que estavao 
em grilhoes; para livrar os filhos dos que 
tinhao sido mortos; 

21 A fim de que elles annunciem em 
Siao o nome do Senhor, e em Jerusalem os 
seus louvores; 

22 Quando se ajuntarem os povos, e os 
Reis, para servirem juntos ao Senhor. 

23 Elle disse a Deos no seu maior vigor: 
Da-me a conhecer a brevidade de meus 
dias. 

24 Nao me chames, quando eu ainda nao 
estou, senao em ametade dos meus dias: os 
teus annos se estendem pelo decurso de to- 
das as gerapoes. 

25 Tu, Senhor, fundaste no principio a 
terra; e os Ceos sao obra das tuas maos. 

26 Elles perecerao; mas tu ficaras: elles 
envelhecerao todos como hum vestido. 

Tu os mudaras, como hum panno de cu- 
brir, e elles serao com effeito mudados. 

27 Mas tu es sempre o mesmo, e os teus 
annos nao hao de passar. 

28 Os filhos dos teus servos terao huma 
morada permanente; e a sua posteridade 
sera eternamente estavel. 

SALMO CII. 
DE ACpAO DE GRApAS. 

mesmo David. 
Benedic anima meet, Domino; et omnia, 

quae infra me sunt, nomini sancto ejus. 
1 Alma minha, bemdize ao Senhor: e 

tudo o que ha dentro de mim, bemdiga ao 
seu sancto nome. 

2 Alma minha, bemdize ao Senhor; e 
nao te esquepas jamais d’algum dos seus 
beneficios. 

3 Pois que elle he o que te perdoa todas 
as tuas iniquidades, e o que sara todas as 
tuas enfermidades. 

4 Elle o que resgata a tua vida da morte, 
o que te cerca da sua misericordia, e das 
suas grapas. 
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5 Elle o que satisfaz os teus desejos, en- 
chendo-te dos seus bens; e o que renova a 
tua mocidade, como a da aguia. 

6 O Senhor faz sentir os effeitos da sua 
misericordia, e faz justi^a a todos os que 
padecem qualquer injuria. 

7 Elle deo a conhecer os seus caminhos 
a Moyses, e as suas vontades aos filhos 
d’Israel. 

8 O Senhor he misericordioso, e cheio de 
ternura; he paciente, e todo cheio de mi¬ 
sericordia. 

9 Elle nao ha de estar sempre irado, 
nem ha de usar eternamente d’ameacas. 

10 Elle nao nos tratou, como mereciao os 
Jiossos peccados; nem nos castigou segundo 
a grandeza das nossas iniquidades. 

11 Porque quanto o Ceo esta elevado 
acima da terra, tanto corroborou elle a sua 
misericordia sobre os que o temern. 

12 E quanto o Oriente dista do Occi- 
dente, tanto affastou elle longe de nos as 
nossas iniquidades. 

13 Como hum pai se compadece terna- 
mente de seus filhos, assim o Senhor he todo 
compassivo para os que o temem. 

14 Porque elle conhece a fragilidade da 
nossa origem, e elle se lembra que nao so- 
mos senao po. 

15 0 dia do homem passa como a herva: 
o seu florecer he como o da flor do campo. 

16 Assopra o vento, e ella se secca: e 
nao ficou mais vestigio d’ella no mesmo 
lugar, em que tinha nascido. 

17 Porem a misericordia do Senhor he 
des da eternidade; e ella durara eterna¬ 
mente sobre os que o temem. E a sua 
justifa sobre os filhos dos filhos; 

18 Sobre os que guardao o seu pacto ; 
E que se lembrao dos seus preceitos para 

os cumprirem. 
19 O Senhor preparou no Ceo o seu 

ihrono, e todas as cousas serao sujeitas ao 
seu imperio. 

20 Bemdizei ao Senhor, vos todos os que 
sois seus Anjos; que tendes tanta forja, e 
tanto poder, que fazeis o que elle vos manda, 
para obedecerdes a voz dos seus preceitos. 

21 Bemdizei ao Senhor, vos todos os que 
compondes os seus exercitos; que sois os 
seus Ministros; que executais as suas von¬ 
tades. 

22 Bemdizei ao Senhor, todas as que sois 
obras suas em todo o lugar da sua domina- 
gao : e tu, alma minha, bemdize tambem ao 
Senhor. 

SALMO CIII. 
DE L0UV0R, E ADMIRACAO. 

mesmo David. 
Benedic anima mea, Domino; Deus 

meus magnijicatus es vehementer. 
1 Alma minha, bemdize ao Senhor: Se¬ 

nhor Deos meu, tu fizeste apparecer a tua 
grandeza por hum modo todo brilhante. Tu 

estas todo cercado de magestade, e de 
gloria; 

2 E todo cuberto de luz, como de hum 
vestido ten; e tu estendes o Ceo, como 
huma tenda de campanha : 

3 Tu es o que cobres d’aguas a parte 
mais superior d’elle; o que rnontas sobre as 
nuvens; e o que andas sobre as azas dos 
ventos. 

4 Tu o que fazes os teus Anjos tao 
promptos, como os ventos ; e os teus Mini¬ 
stros tao activos, como as chammas ar- 
dentes. 

5 Tu o que fundaste a terra sobre a sua 
propria firmeza ; de sorte que ella nunca 
jamais cahira. 

6 O abysmo lhe serve como de vestido ; 
e as aguas se elevao como huns montes. 

7 Mas as tuas ameaf as as fazem fugir; e 
a voz do teu trovao as enche de medo. 

8 Ellas sobem como huns montes, e ellas 
descem como huns valles ao lugar, que tu 
Ihes estabeleceste. 

9 Tu lhes assignaste huns termos, que 
ellas nao passarao ; nem ellas tornarao a vir 
cubrir a terra. 

10 Tu conduzes as fontes pelos valles ; e 
tu fazes que as aguas corrao entre os montes. 

11 D’ellas bebem todas as alimarias do 
campo: os asnos montezes suspirao por 
ellas na sua sede. 

12 As aves do Ceo fazem a sua morada 
por cima; ellas fazem ouvir a sua voz do 
rneio dos rochedos. 

13 Tu regas os montes com as aguas, 
que cahem do alto ; e a terra sera saciada 
do fructo das tuas obras. 

14 Tu produzes o feno para as bestas, e 
a herva para servir ao uso dos homens : tu 
fazes sahir o pao do seio da terra: 

15 E o vinho, que alegra o coracao do 
homem : tu lhe das o azeite, que derramado 
lhe fa^a vir a alegria ao rosto ; e o pao, que 
lhe fortifique o coracao. 

16 As arvores do campo serao nutridas 
com abundancia, como tambem os cedro$ 
do Libano, que Deos plantou : 

17 E onde as aves farao os seus ninhos.. 
A casa do herodio he a sua conductora. 

18 Os altos montes servem de guarida 
aos veados, e os rochedos de guarida aos 
ouricos cacheiros. 

19 Elle fez a Lua para designar os tem¬ 
pos, e o Sol conhece quando se ha de por. 

20 Tu espalhaste as trevas, e fizeste a 
noite : durante ella he que passao todas as 
feras do bosque; 

21 E que os leoesinhos rugem pela 
preza, e buscao o sustento, que Deos lhes 
destinou. 

22 Em sendo porem Sol nado, elles se 
ajuntao, e se vao deitar nos seus covis. 

23 Entao sahe o homem a fazer a sua 
obra, e a trabalhar ate a tarde. 
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24 Qiie grandes, e admiraveis sao as tuas 
obras, Senlior! Todas as cousas fizeste com 
sabedoria: a terra esta cheia dos teus bens. 

25 Como he grande, e espaposo nos seus 
brapos este mar ! Elle esta cheio de hum 
numero infinite de peixes : de huns animaes 
grandes, outros pequenos. 

26 Por alii he que passao os navios. Alii 
he que se ve aquelle monstro, que tu for- 
maste, para se divertir n’elle : 

27 Todos esperao que tu lhes des o sus- 
tento no tempo proprio. 

28 Quando tu lho das, elles o colhem; 
quando tu abres a tua mao, todos elles ficao 
cheios dos effeitos da tua bondade.' 

29 Porem desvia tu d’elles a tua face; 
ei-los ahi todos turbados. Tira-lhes tu o 
espirito; ei-los ahi todos desfalecidos, e to¬ 
dos tornados ao seu po. 

30 Manda tu depois o teu espirito; ei- 
los ahi creados de novo : e assim renovaras 
tu toda a face da terra. 

31 Seja pois celebrada a gloria do Senhor 
por todos os seculos; e o Senhor se regozi- 
jara nas suas obras. 

32 Elle, que olha para a terra, e a faz 
tremer; que toca os montes, e os faz fu- 
megar. 

33 Eu por mim cantarei os louvores do 
Senhor, em quanto viver; cantal-los-hei ao 
som d’instrumentos, em quanto subsistir. 

34 Sejao-lhe gratas as palavras, que eu 
profira: porque eu por mim acharei a mi- 
nha alegria no Senhor. 

35 Sejao apagados da terra os pecca- 
dores, e os iniquos, de sorte que nao existao 
mais : minha alma, bemdize ao Senhor. 

SALMO CIV. 

DE ACJAO DE GRAJAS. 

A LLELUIA. 
Conjitemini Domino, et invocate no¬ 

men ejus. 
1 Louvai ao Senhor, e invocai o seu 

nome : annunciai as suas obras entre as 
napoes. 

2 Cantai os seus louvores, cantai-os ao 
som d’insfrumentos: narrai todas as suas 
maravilhas. 

3 Gloriai-vos no seu sancto nome : alegre- 
se o corapao dos que buscao o Senhor. 

4 Buscai o Senhor, e fortaleceivos: bus- 
cai incessantemente a sua face. 

5 Lembrai-vos das suas maravilhas, dos 
prodigios, que fez, e dos juizos da sua boca : 

6 Vos, 6 descendentes d’Abrahao, que 
sois seus servos: vos, 6 filhos de Jacob, que 
elle escolheo. 

7 Elle he o Senhor nosso Deos : os seus 
juizos se exercitao em toda* a terra. 

8 Elle em todos os seculos se lembrou 
do seu pacto; da promessa, que fez para 
todas as idades futures ; 
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9 Da palavra, que deo a Abrahao; do 
juramento, que fez a Jacob : 

10 O qual elle confirmou a Jacob, para 
ser hum decreto irrevogavel; e a Israel, 
para ser hum pacto eterno, dizendo: 

11 Eu te darei a terra de Canaan para 
heranpa vossa. 

12 E isto, quando elles erao ainda em 
muito pequeno numero; quando erao huma 
muito pequena familia, e estrangeiros n’esta 
terra: 

13 E quando elles passavao de huma 
napao a outre, napao, de hum Reino a outro 
povo. 

14 Entretanto elle nao permittio, que 
homem algum lhes fizesse mal; e repre- 
hendeo alguns Reis por causa d’elles. 

15 Guardai-vos, dizia elle, nao toqueis os 
meus Christos, nem maltrateis os meus Pro- 
fetas. 

16 E elle chamou a fome, que viesse 
sobre a terra, e quebrou toda a forpa, que 
consiste no pao. 

17 Elle mandou adiante d’elles hum ho¬ 
mem; a Jose, que foi vendido para escravo. 

18 Este foi humilhado pelas cadeias, que 
lhe pozerao aos pcs: o ferro traspassou a sua 
alma, 

19 Atd a sua palavra ser cumprida. 
A palavra do Senhor o inflammou : 
20 O Rei o mandou tirar dos ferros; o 

Principe dos povos o poz em liberdade. 
21 Elle o constituio senhor da sua casa, 

e Principe de tudo o que possuia: 
22 Para que elle instruisse os Principes 

da sua Corte, como ao mesmo Rei; e para 
que ensinasse a prudencia aos Anciaos do 
seu Conselho. 

23 N’este tempo entrou Israel no Egypto, 
e Jacob morou na terra de Cam. 

24 E o Senhor multiplicou extraordina- 
riamente o seu povo, e o fez mais poderoso, 
do que os seus inimigos. 

25 Elle mudou o corapao dos Egypcios, 
para aborrecerein o seu povo, ate opprimi- 
rem os seus servos com maos artificios. 

26 Entao enviou elle a Moyses seu servo, 
e a Aarao, que elle tambem escolheo. 

27 N’elles poz o seu poder, para fazerem 
sinaes, e prodigios na terra de Cam. 

28 Mandou trevas, e encheo o ar d’escu- 
ridade: e nao faltou a cumprir tudo o que 
tinha promettido. 

29 Converteo as suas aguas em sangue, e 
matou todos os seus peixes. 

30 A sua terra produzio rans, at4 nas Ca¬ 

maras mais interiores dos seus Reis. 
31 Elle fallou, e eis-que logo se virao vir 

toda a casta de moscas, e de mosquitos por 
todo o paiz. 

32 Elle em lugar d’agua fez chover pedra, 
e cahir hum fogo, que tudo abrazava na sua 
terra. 

33 Elle ferio as suas vinhas, e as suas 
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iigueiras; e quebrou todas as arvores, que 
havia era todo o paiz. 

34 Elle fallou, e eis-que logo veio hum 
numero infinito de gafanhotos de diversas 
especies, 

35 Os quaes comerao toda a herva da 
sua terra, e consumirao todos os fructos do 
seu paiz. 

36 Elle ferio de morte a todos os primo- 
genitos do Egypto, as primicias de todo o 
seu trabalho. 

37 E fez sahir os Israelitas com muito 
ouro, e prata; e nao havia nas suas Tribus 
doente algum. 

38 O Egypto se alegrou com a sua par- 
tida, por causa do medo, que d’elles tinha. 

39 Elle estendeo huma nuvem, que os 
protegia; e fez apparecer hum fogo, que os 
allumiava de uoite. 

40 Pedirao-lhe, e eis-que vierao as codor- 
nizes, e elle os fartou do pao do Ceo. 

41 Elle rompeo a pedra, e corr&rao 
aguas; correrao rios n’um lugar secco. 

42 Porque elle se lembrou da sancta pa- 
lavra, que dera a Abrahao nosso pai. 

43 E fez sahir o seu povo com alegria, e 
os seus escolhidos em transportes de jubilo. 

44 E deo-lhes o paiz das na^oes, e os fez 
entrar de posse dos trabalhos d’estes povos; 

45 Para que elles guardassem as suas or- 
denapoes cheias de justipa, e se applicassem 
a buscar a sua lei. 

SALMO CV. 
DE ACpAO DE GRACAS, E INCREPATO RIO. 

Domino, quoniam bonus. 
1 Louvai ao Senhor, porque elle he bom; 

porque a sua misericordia he eterna. 
2 Quem contara as maravilhas do poder 

do Senhor ? Quem fara entender todos os 
seus louvores ? 

3 Bemaventurados os que guardao a equi- 
dade, e praticao a justipa em todo o tempo. 

4 Lembra-te de nos, Senhor, segundo a 
bondade, que te aprouve mostrar ao teu 
povo: visita-nos com a tua saudavel assis- 
tencia; 

5 Para que nos nos vejamos cumulados 
dos bens, que tu reservas para os teus esco¬ 
lhidos ; gozemos da alegria, que tu destinas 
ao teu povo; e tu sejas louvado d’aquelles, 
que escolheste por tua heranpa. 

6 Nos peccamos com os nossos pais; 
obramos injustamente : commettemos a ini- 
quidade. 

7 Nossos pais nao comprehenderao as 
maravilhas, que tu fizeste no Egypto; nao 
se lembrarao da multidao das tuas miseri- 
cordias: elles te irritarao, estando a entrar 
no mar; no mar vermelho. 

8 Entretanto o Senhor os salvou por 
amor do seu nome, a fim de fazer conhecido 
o seu poder. 

ALLELUIA. 
Confitemini 

9 Elle ameapou o mar vermelho, e este 
se seccou: e elle os conduzio pelo meio dos 
abysmos, como por hum lugar arido, e de- 
serto. 

10 E elle os salvou da mao dos que os 
aborreciao, e da mao do seu inimigo. 

11 E a agua cubrio aos que 03 perse- 
guiao, sem que ficasse nem hum. 

12 Entao derao elles credito as suas pa- 
lavras, e fizerao soar os seus louvores. 

13 Mas isto nao durou muito tempo : 
elles se esquecerao das suas obras, e nao 
esperarao com paciencia, que elle cumprisse 
os seus designios hcerca d’elles. 

14 Elles desejarao anciosamente comer 
manjares no deserto; e tentarao a Deos 
n’um lugar, onde nao havia agua. 

15 Elle lhes concedeo o que pediao, e 
lhes mandou com que fartassem as suas 
almas. 

16 E elles irritarao a Moysf's no acam- 
pamerxto, e a Aarao, que era o sancto do 
Senhor. 

17 Abrio-se a terra, e engulio a Dathan, 
e ella se fechou sobre Abiron, e a sua tropa. 

18 Ateou-se hum fogo no meio d’estes 
faccionarios, e a chamma consumio a estes 
peccadores. 

19 E elles fizerao para si hum bezerro em 
Horeb, e adorarao esta obra d’escultura. 

20 Deixarao ao Deos, que era a sua glo¬ 
ria, pela figura de hum novilho, que comia 
herva. 

21 Esquecerao-se do Deos, que os tinha 
salvado; que tinha feito tao grandes cousas 
no Egypto; 

22 Tantos prodigios na terra de Cam, e 
cousas tao terriveis no mar vermelho. 

23 Por isso estava elle resoluto a perdel- 
los, se Moyses, que elle tinha escolhido, nao 
se oppozesse, quebrando aquelle bezerro, e 
presentando-se-lhe diante; para desviar a 
sua ira, e impedir que elle os nao destruisse. 

24 E elles reputarao em nada huma terra, 
que tanto era para desejar: e nao derao cre¬ 
dito a sua palavra. 

25 Antes murmurarao nas suas tendas, e 
nao derao ouvidos a voz do Senhor. 

26 Entao levantou elle a sua mao sobre 
elles, para os destruir no deserto; 

27 Para fazer miseravel entre as na^oes a 
sua posteridade, e espalhal-los por diversas 
terras. 

28 Elles se consagrarao a Beelsegor, e 
comferao dos sacrificios offerecidos aos mor- 
tos. 

29 E elles irritarao ao Senhor com as 
suas peccaminosas obras, e pereceo hum 
grande numero d’elles. 

30 Entao se levantou Finees, e aplacou 
ao Senhor, e cessou o flagello. 

31 E este zelo lhe foi imputado a justica 
para sempre, e pelo decurso de todas as ge- 
rapoes. 
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, 32 Elies ainda irritarao a Deos nas aguas 
-da contradicpao; e Moyses foi castigado por 
causa d’elles. 

33 Porque elles lhe azedarao o espirito; 
e elle fez apparecer nas suas palavras al- 
guma desconfianpa. 

34 Elles nao desfizerao as nacoes, que o 
Senhor lhes tinha dito; 

35 Antes se misturarao com ellas, e apren 
derao a imitar as suas obras ; 

36 E adorarao os seus idolos feitos d’es- 
cultura, os quaes lhes vierao a ser huma oc- 
casiao d’escandalo, e de ruina. 

37 Elles sacnficarao os seus filhos, e as 
suas filhas aos demonios: 

38 Elles derramarao o sangue innocente; 
o sangue de seus filhos, e de suas filhas, que 
elles sacrificarao aos idolos d’escultura de 
Canaan. 

E a terra se inficionou pela abundancia 
de sangue, que elles derramarao: 

39 Ella se contaminou pelas suas pecca- 
minosas obras : e elles se prostituirao as 
suas depravadas paixoes. 

40 Entao se irou o Senhor, e se infureceo 
contra o seu povo: entao abominou elle a 
sua heranpa. 

41 Elle os entregou as maos das napoes; 
e os que os aborreciao, es$e§ forao os que 
os dominarao. 

42 Os seus inimigos os fizerao padecer 
muitos males: elles forao humilhados de- 
baixo do seu poder: 

43 E Deos os livrou d’elles muitas vezes. 
Mas elles o irritarao novamente pela im- 

piedade dos seus designios: e as suas pro- 
prias iniquidades lhes trouxerao novas afflic¬ 
poes. 

44 Elle com tudo olhou para elles, quan- 
do estavao assim afflictos; e elle ouvio as 
suas preces. 

45 Elle se lembrou do seu pacto; e elle 
se arrependeo, segundo a grandeza da sua 
misericordia. 

46 Elle fez resplandecer esta sua mesma 
imisericordia para com elles, a vista de todos 
aquelles, que os tinhao tornado. 

47 Salva-nos, Senhor nosso Deos, e ajun- 
ita-nos do meio das napoes; para que nos 
demos gloria ao teu sancto nome, e nos glo- 
riemos nos teus louvores. 

48 O Senhor, o Deos d’Israel seja bem- 
dito por todos os seculos: e todo o povo 
dira: Assim seja, assim seja. 

SALMO cvi; 
DE ACpAO DE GRApAS. 

ALLELUIA. 
Confitemini Domino, quoniam bonus. 

1 Louvai ao Senhor, porque elle he bom; 
porque a sua misericordia he eterna. 

2 Assim o digao aquelles, que forao res- 
gatados pelo Senhor, e que elle resgatou do 
poder do inimigo; 
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3 E que elle ajuntou de diversos paizes, 
do Nascente, e do Poente, do Norte, e do 
Mar. 

4 Elles errarao na solidao, n’uns lugares 
faltos d’agua; e nao acharao o caminho 
para irem a aiguma cidade, onde podessem 
habitar. 

5 Elles padecerao fome, e sede, e a sua 
alma eahio em desfalecimento. 

6 Mas no meio das suas afflicpoes clama- 
rao ao Senhor, que os tirou das necessida- 
des, em que se achavao. 

7 E elle os conduzio por hum caminho 
direito, para poderem chegar a cidade, em 
que haviao de morar. 

8 As misericordias do Senhor sejao o 
assumpto dos seus louvores : elle seja bem- 
dito pelas maravilhas que fez a favor dos 
filhos dos homens. 

9 Porque elle saciou a alma, que estava 
vasia; e encheo de bens a alma, que pade- 
cia fome. 

10 Elles estavao d’assento nas tr6vas, e 
na sombra da morte; estavao cativos na 
indigencia, e carregados de ferros. 

11 Porque tinhao sido rebeldes as pala- 
vras de Deos, e tinhao desprezado o conse- 
Iho do Altissimo. 

12 O seu coracao foi humilhado pelos 
trabalhos: elles forao enfraquecidos, e nao 
havia quern os ajudasse. 

13 Mas elles gritarao ao Senhor do meio 
das suas afflicpoes; e elle os livrou das suas 
necessidades. 

14 Elle os fez sahir das trevas, e da som¬ 
bra da morte; e quebrou as suas prizoes. 

15 As misericordias do Senhor, sejao o 
assumpto dos seus louvores : elle seja bem- 
dito pelas maravilhas, que fez a favor dos 
filhos dos homens. 

16 Porque elle arrombou as portas de 
bronze, e quebrou os ferrolhos de ferro. 

17 Elle os tirou do caminho da sua ini- 
quidade; porque por causa das suas injus- 
tipas tinhao elles sido humilhados. 

18 A sua alma tinha horror a toda a casts, 
de manjares; e elles estavao chegando as 
portas da morte. 

19 E elles do meio das suas afflicpoes 
clamarao ao Senhor, e elle os livrou das 
suas necessidades. 

20 Elle mandou a sua palavra, e os sa- 
rou, e livrou das mortes. 

21 As misericordias do Senhor sejao o 
assumpto dos seus louvores : elle seja bem- 
dito pelas maravilhas, que fez a favor dos 
filhos dos homens. 

22 Elles lhe offerepao sacrificio de lou- 
vor, e publiquem as suas obras com alegria. 

23 Os que descent ao mar nos navios, e. 
que trabalhao no meio das grandes aguas ; 

24 Esses virao as obras do Senhor, e as 
maravilhas, que elle fez na profundidade. 

25 Elle fallou, e eis-que logo se levautou 
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hum vento, que trouxe a tempestade; e as 
ondas do mar se elevarao. 

26 Os homens ora subiao atd os Ceos, 
ora baixavao ate os profundos abysmos; e 
a sua alma desfalecia a vista de tantos 
males. 

27 Assim turbados, e agitados pareciao 
como hum bebedo ; e toda a sua pericia se 
perdeo. 

28 Mas elles gritarao ao Senhor do meio 
das suas affliepoes, e elle os livrou das suas 
necessidades. 

29 Elle mudou esta tempestade n’uma 
branda virapao; e as ondas do mar se ca- 
larao. 

30 Entao se alegrarao elles de terem 
acalmado as ondas ; e o Senhor os levou ao 
porto, a que elles queriao arribar. 

31 As misericordias do Senhor sejao o 
assumpto dos seus louvores : elle seja bem- 
dito pelas maravilhas, que fez aos filhos dos 
homens. 

32 Elle seja engrandecido na Assemblea 
do povo, e seja louvado no lugar, onde os 
Anciaos estao assentados. 

33 Elle mudou os rios a serem hum de- 
serto ; e as terras regadas d’agua a se torna- 
rem hum lugar de sede. 

34 Elle mudou a terra fructifera n’uma 
tao esteril, como a que he semeada de sal, 
por causa da malignidade dos seus habi- 
tantes. 

35 Elle converteo os desertos em tan- 
ques; e a terra, que nao tinha agua, em 
aguas correntes. 

36 Alii poz elle aos que estavao esfomea- 
dos; e alii edificarao elles huma cidade 
para sua habitapao. 

37 Alii semearao elles campos, e planta- 
rao vinhas, que derao copioso fructo. 

38 Elle os abenpoou, e elles se multipli- 
carao em extremo; e elle augmentou as 
suas bestiagens. 

39 Porem ao depois elles se virao reduzi- 
dos a hum pequeno numero; elles forao 
vexados de muitos males, e padecerao mui- 
tas dores. 

40 Os Principes cahirao no ultimo des- 
prezo; e elle os fez andar errantes por lu- 
gares, onde nao havia caminho. 

41 Pelo contrario, ao pobre elle o livrou 
da indigencia, e multiplicou os seus filhos 
como ovelhas. 

42 Os justos o verao, e alegrar-se-hao ; e 
todos os maos fecharao a boca. 

43 Quem he assim sabio, que guarde 
estas cousas, e comprehenda bem as miseri¬ 
cordias do Senhor? 

SALMO CVII. 
DE ACpAO DE GRApAS. 

/^ANTICO de Salmo ao mesmo David. 
Paratum cor meum, Dens, paratum cor 

meum. 
[Point;] 

1 O meu corapao esta preparado, 6 
Deos, o meu corapao esta preparado : eu 
cantarei os teus louvores, e eu os cantarei 
ao som d’instrumentos no meio da minha 
gloria. 

2 Levanta-te, gloria minha, levanta-te 
meu salterio, e minha cythara: eu me 
levantarei de madrugada. 

3 Eu te louvarei, Senhor, no meio dos 
povos; e eu cantarei a tua gloria entre as 
napoes. 

4 Porque a tua misericordia he mais ele- 
vada, do que os Ceos, e a tua verdade se 
eleva ate as nuvens. 

5 Eleva-te, 6 Deos, por cima dos Ceos ; 
e a tua gloria resplandepa sobre toda a 
terra, 

6 Para que os teus amados sejao livres. 
Salva-me com a tua dextra, e ouve-me. 

7 Deos fallou pelo seu Sancto. 
Eu me alegrarei: eu dividirei os campos 

de Siquem, e repartirei o valle das tendas. 
8 Meu he Galaad, e meu he Manasses; 

e Ephraim he o que me tern a cabeca. Juda 
sera o meu Rei: 

9 Moab he a marmita da minha espe- 
ranca. 

Eu me avanparei ate a Idumea, e a met- 
terei debaixo dos pes; os estrangeiros se 
tornarao meus amigos. 

10 Quem he o que me eonduzira a cidade 
fortificada ? quem o que me eonduzira a 
Idumea ? 

11 Nao o seras tu, 6 Deos, que nos lan- 
paste de ti ? e nao sahiras tu, 6 Deos, a testa 
dos nossos exercitos ? 

12 Da-nos o teu soccorro, para nos li- 
vrares da tribulapao : porque em vao espera 
alguem a sua salvapao da parte do homem. 

13 Em Deos he que nos faremos aepoes 
de virtude, e de coragem : e elle mesmo re- 
duzira a nada os nossos inimigos. 

SALMO CVIII. 
INCREPATORIO, E PROFETICO. 

T)ARA o fim, Salmo de David. 
-*■ Deus, laudem meant ne tacueris. 

1 Nao te cales, 6 Deos, sobre o ponto da 
minha innocencia: porque a boca do ho¬ 
mem peccador, e a boca do homem atrai- 
poado se abrirao contra mim. 

2 Elles fallarao contra mim com huma 
lingua dolosa : elles me atacarao de todas 
as partes com os seus discursos cheios d’o- 
dio : e elles me fizerao guerra sem motivo 
algum. 

3 Em lugar de me amarem, elles me cor- 
tavao com as suas maledicencias : e entre- 
tanto fazia eu orapao. 

4 Elles me tornarao, mal por bem, e odio 
por amor. 

5 Da ao impio todo o poder sobre elle, e 
o diabo esteja a sua direita. 

6 Quando o julgarem, saia elle con 
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demnado; e a sua mesma orapao se impute 
a peccado. 

7 Os seus dias sejao abbreviados, e rece- 
ba outro o seu Episcopado. 

8 Seus filhos fiquem orfaos, e sua inulher 
fique viuva. 

9 Seus filhos andem vagabufidos, e erran- 
tes de hum lugar para outro, mendigando o 
seu sustento: e elles sejao lancados fora das 
suas pousadas. 

10 O usureiro de caca a todos os seus 
bens, e lhos leve todos ; e os estrangeiros 
lhe roubem todo o fructo dos seus trabalhos. 

11 Nao haja ninguem, que o soccorra; e 
ninguem se compadeca dos seus orfaos. 

12 Todos os seus filhos pere^ao : e o seu 
nome seja apagado da memoria dentro do 
decurso de huma geracao. 

13 A iniquidade de seus pais reviva na 
lembranca do Senhor; e o peccado de sua 
mai nao se apague. 

14 Elies estejao sempre expostos aos 
olhos do Senhor; e a sua memoria se exter- 
mine de cima da terra ; 

15 Porque elle se nao lembrou de exerci- 
tar misericordia ; 

16 Antes pelo contrario perseguio ao 
homem pobre, e necessitado, e que no seu 
coracao estava ferido de dor, para assim o 
matar. 

17 Como elle amou a maldicao, assim 
ella cahira sobre elle; e como elle rejeitou 
a benjao, assim ella se alongara d’elle. E 
como elle se vestio da maldiyao, como de 
hum vestido, assim ella como agua entrara 
ate o seu interior, e como azeite repassara 
qs seus ossos. 

18 Ella lhe seja como o vestido, com que 
se cobre; e cojno a cinta, com que sempre 
anda cingido. 

19 Eis-aqui como o Senhor pagara a 
obra d’aquelles, que me atacao com as suas 
maledicencias, e que proferem palavras de 
morte contra a minha alma. 

20 Tu porem, Senhor, toma a tua conta 
defenderes-me para gloria do teu nome : 
porque a tua misericordia he cheia de do- 
cura. Livra-me, 7 

21 Porque eu sou pobre, e necessitado; 
e o meu corapao esta tremendo dentro de 
mim mesmo. 

22 Eu passei como a sombra ao declinar 
do Sol; e fui constrangido a andar saltando 
daqui para alii, como os gafanhotos. 

24 Os meus joelhos enfraquecerao com o 
jejum, e a minha carne se mudou, por falta 
do uso do azeite. 

24 Eu me tornei hum objecto d’oppro- 
brio para meus inimigos : elles me virao, e 
elles sacudirao as suas cabepas. 

25 Ajuda-me, Senhor Deos meu: salva- 
me segundo a tua misericordia. 

26 Saibao todos, que isto he hum golpe 
da tua mao, e que tu es o que o fizeste. 
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27 Elles me amaldigoarao, e tu me aben- 
coaras : sejao confundidos os que se levan- 
tao contra mim, e o teu servo se alegrara. 

28 Sejao cubertos de pejo, os que me 
calumniao; e sejao envolvidos na sua con- 
fusao, como num rnanto dobrado. 

29 Eu louvarei ao Senhor com toda a 
forf a da minha voz: cantarei os seus lou- 
vores no meio de huma grande Assemblea. 

30 Porque elle se poz a direita do pobre, 
para salvar a minha alma dos que a perse- 
guem. 

SALMO CIX. 

PROFETICO. 

QALMO de David. 
Dixit Dominus Domino meo, sede a 

dextris meis. 
1 O Senhor disse ao meu Senhor: As- 

senta-te a minha mao direita, ate que eu re- 
duza os teus inimigos a te servirem d’esca- 
bello de teus pes. 

2 O Senhor enviara de Siao o sceptro do 
seu reinado; tu reina no meio dos teus ini¬ 
migos. 

3 O principado esta comtigo no dia da 
tua fortaleza, e no meio dos resplandores 
dos Santos: eu te gerei do meu seio antes 
da estrella d’alva. 

4 O Senhor jurou, e o seu juramento 
sera immutavel: tu es o Sacerdote etemo, 
segundo a ordem de Melquisedech. 

5 O Senhor esta h tua mao direita: elle 
no dia da sua ira destmio os Reis. 

6 Elle julgara as nayoes; enchera tudo 
de ruina: batera com as cabecas de muitos 
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na terra. 
7 Elle bebera da torrente no caminlio, e 

por isso levantara a sua cabeca. 

SALMO CX. 
DE LOUVOR, E REGOZIJO. 

A LLELUIA. 
Confitebor tibi, Domine, in toto corde 

meo: in concilia just ovum, et cojigrcgatione. 
1 Louvar-te-hei, Senhor, de todo o meu 

coracao no congresso particular, e na As¬ 
semblea publica dos justos. 

2 As obras do Senhor sao grandes ; ellas 
sao proporcionadas a todas as suas vontades. 

3 Tudo o que elle faz esta publicando os 
seus louvores, e a sua grandeza: a sua jus- 
tif a permanece por todos os seculos. 

4 O Senhor, que he misericordioso, e 
cheio de clemencia, renovou a memoria das 
suas maravilhas: 

5 Elle deo o sustento aos que o temem. 
Elle conservara eternamente a memoria 

do seu pacto: 
6 Elle fara conhecer ao seu povo o poder 

das suas obras, 
7 Dando-lhe a heranpa das na^oes. As 

obras das suas maos nao sao outra cousa 
mais, do que verdade, e justica. 
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8 Todos os seus mandamentos sao fieis 
por todos os seculos, como feitos que sao 
conforme as regras da verdade, e da equi- 
dade. 

9 Elle enviou hum Redemptor ao seu 
povo: elle fez com elle hum pacto por toda 
a eternidade. O seu nome he santo, e ter- 
rivel. 

10 O temor do Senhor he o principio da 
sabedoria. 

Todos os que obrao conforme este temor, 
sao cheios de huma intelligencia saudavel: o 
seu louvor subsiste por toda a eternidade. 

SALMO CXI. 

MORAL. 

4 O Senhor he elevado por cima de to- 
das as napoes; e a sua gloria he acima dos 
Ceos. 

5 Quem ha que seja como o Senhor 
nosso Deos, que habita nos lugares mais 
sublimes, 

6 E que olha para o que ha de mais baixo 
no Ceo, e na terra ? 

7 Que tira do po ao que esta na indigen- 
cia, e que levanta do esterco ao pobre ? 

8 Para o collocar com os Principes, com 
os Principes do seu povo. 

9 Que da ern fim a que era esteril a ale- 
gria, de se ver na sua casa mai de muitos 
filhos ? 

SALMO CXIII. 

A LLELUIA 
Zacarias. 

da Reversao d’Ageo, e de 

Beatus vir, qul timet Dominum, in man¬ 
date ejus volet nimis* 

1 Bemaventurado o homem, que teme ao 
Senhor, e que tern huma vontade ardente de 
cumprir os seus mandamentos. 

2 A sua descendencia sera poderosa sobre 
a terra; a posteridade dos justos sera aben- 
coada. 

3 Na sua casa ha gloria, e riquezas : a sua 
justipa subsiste por todos os seculos. 

4 O Senhor, que he misericordioso, cle- 
mente, e justo, nasceo como luz no meio 
das trevas, para allumiar aos que sao de co- 
racao recto. 

5 Ditoso o homem, que se compadece, e 
que empresta aos que necessitao : elle dis- 
pora os seus discursos com juizo, 

6 Porque nunca jamais sera abalado. 
7 A memoria do justo sera eterna: elle 

nao temera ouvir a palavra ma. 
O seu corapao esta sempre prompto para 

esperar no Senhor: 
8 O seu corapao esta poderosamente for- 

talecido: elle nao sera abalado, ate se por 
em estado de desprezar a seus inimigos. 

9 Elle espalhou com liberalidade os seus 
bens sobre os pobres : a sua justica perma- 
nece por todos os seculos: o seu poder sera 
exaltado, e cumulado de gloria. 

10 O peccador vel-lo-ha, e irritarse-ha 
por isso : rangera com os dentes, e mirrar-se- 
ha; mas e desejo dos peccadores perecera. 

SALMO CXII. 

DE LOUVOR, E DE CONSOLApAO. 

A LLELUIA. 
Laudate, pueri, Dominum: laudate no¬ 

men Domini. 
1 Louvai, meninos, ao Senhor: louvai o 

nome do Senhor. 
2 O nome do Senhor seja bemdito des 

dagora para sempre. 
3 O nome do Senhor he digno de ser lou- 

vado des do Nascente ate o Poente. 

DE LOUVOR, E ADMIRApAO. 

Israel de Mgypto. 
1 Quando Israel sahio do Egypto, e a 

casa de Jacob do meio deste povo bar- 
baro; 

2 Consagrou Deos o povo Judaico ao 
seu servipo, e estabeleceo o seu imperio em 
Israel. 

3 O mar o vio, e fugio; o Jordao recuou 
para tras. 

4 Os montes saltarao, como carneiros, e 
as collinas como cordeiros d’ovelhas. 

5 Que tiveste tu, mar, para fugires? E 
tu, Jordao, porque recuaste para tras? 

6 Montes, porque saltastes vos como car¬ 
neiros : e vos, collinas, como cordeiros d’o¬ 
velhas ? 

7 He que a terra tremeo com a presenca 
do Senhor, com a presenpa do Deos de 
Jacob. 

8 O qual converteo a pedra em tanques 
d’aguas, e o rochedo em fontes. 

1 Nao nos des a nos, Senhor, nao nos des 
a nos a gloria; mas da-a toda ao teu nome, 

2 Para fazeres resplandecer a tua miseri- 
cordia, e a tua verdade, para que nao digao 
as napoes: Onde esta o seu Deos ? 

3 Mas o nosso Deos esta no Ceo : e tudo 
o que quiz, fez. 

4 Os idolos dos Gentios nao sao senao 
prata, e ouro, e obra das maos dos homens. 

5 Elies tem boca, e nao fallao : tem olhos, 
.& nao vem: 

6 Tem orelhas, e nao ouvenr: tem narizes, 
e nao cheirao: 

7 Tem maos, e nao apalpao : tem pes, e 
nao andao; e tendo garganta, nao podem 
gritar. 

8 A elles se tornem semelhantes, os que 
os fazem, e os que poe n’elles a sua con- 
fianpa. 

9 A casa d’lsrael esperou no Senhor: 
elle he o seu arrimo, e o seu protector. 

10 A casa d’Aarao no Senhor he que 
esperou: elle he o seu arrimo, e o seu pro¬ 
tector. 

2 K 2 

ALLELUIA 
In excitu 
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11 Os que temem ao Senhor, no Senhor 
he que pozerao a sua esperan^a: elle he o 
seu arrimo, e o seu protector. 

12 0 Senhor se lembrou de nos, e elle 
nos aben^oou. 

Elle abenfoou a casa d’Israel: elle aben- 
yoou a casa d’Aarao. 

13 Elle abencoou a todos, os que temem 
ao Senhor, tanto aos pequeninos, como aos 
maiores. 

14 O Senhor vos cumule de novos bens, 
a vos, e a vossos filhos. 

15 Sede bemditos do Senhor, que fez o 
Ceo, e a terra. 

16 0 Ceo mais elevado reservou-o o Se¬ 
nhor para si: a terra porem elle a deo aos 
filhos dos homens. 

17 Os mortos, Senhor, nao te hao de 
louvar, nem algum dos que descem ao In¬ 
ferno. 

18 Mas nos, que vivemos, somos os que 
louvamos ao Senhor, des d’agora, e por 
todos os seculos. Alleluia. 

SALMO CXIV. m ml 
DE AC£AO DE GRAf AS. 

ALLELUIA. 
' Dilexi, quoniam exaudiet Dorrlinus vo- 

cem orationis mea. 
1 Eu amei, porque o Senhor ouvira a voz 

da minha orafao. 
2 Porque elle inelinou para mini a‘sua 

orelha, eu o invocarei todos os dias da minha 
vida. 

3 As dores da morte me cercarao, e os 
perigos do Inferno se apoderarao de mini. 
Eu me achei na afflicyao, e nas dores: 

4 E eu invoquei o nome do Senhor. 
O Senhor, livra a minha alma: 
5 O Senhor he misericordioso, e justo : e 

o nosso Deos costuma compadecer-se. 
6 O Senhor guarda os pequeninos : eu 

fui humilhado, e elle me livrou. 
7 Entra, 6 alma minha, no teu repouso, 

porque o Senhor me cumulou de bens. 
8 Porque elle livrou a minha alma da 

morte, os meus olhoSdas lagrimas, os meus 
pes da queda. 

9 Eu serei agradavel ao Senhor na regiao 
dos vivos. 

SALMO CXV. ' 

de ac£ao de gramas. 

Alleluia. 
Credidi, propter quod locutus sum. 

10 Eu cri, por isso fallei: mas eu estive 
na ultima liumiliacao. 

11 Eu disse no meu extase: Todo o ho- 
mem he mentiroso. 

12 Que darei eu em retribuipao ao Se¬ 
nhor por todos os beneficios, que me tern 
feito ? 

13 Tomarei o calis da salvacao, e invo¬ 
carei o home do Senhor. 
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14 Darei cumprimento aos votos, que fiz 
ao Senhor, diante de todo o seu povo. 

15 A morte dos seus Santos he preciosa 
aos olhos do Senhor. 

16 Senhor, porque eu sou teu servo, e 
filho da tua serva, rompeste tu as minhas 
prizoes: 

17 Por isso eu te sacrificarei huma hostia 
de louvor, e invocarei o nome do Senhor. 

18 Eu em presenca de todo o seu povo 
darei cumprimento aos votos, que fiz ao Se- 
nlior, 

19 No atrio da Casa do Senhor, e no meio 
de ti, 6 Jerusalem. 

SALMO CXVI. 
DE ACpAO DE GRAf AS, E PROFETICO. 

Da vocagao dos Gentios, segundo o interpreta 
S. Paulo, Rom. xv. 21. Com a qual vo- 
cagdo se firmuo todasas promessas de Deos. 

A LLELUIA. 
Caudate Dominum omnes gentes. 

1 Nafoes, louvai todas ao Senhor: Povos, 
louvai-o todos. 

2 Porque a sua misericordia foi confir- 
mada sobre nos; e a verdade do, Senhor per- 
siste eternamente. p^to o 9d 

* ,911911 aon-orrramsfjs 9 ,eofl-offi9fixon 
SALMO CXVII. 

DE ACpAO DE GRApASj 

Domino, quoniam bonus, 
quoniam in saculum misericordia ejus. 

1 Louvai ao Senhor, porque elle he bom; 
porque a sua misericordia se estende a todos 
os seculos. 

2 Diga agora Israel, que o Senhor he 
bom; porque a sua misericordia se estende 
a todos os seculos. 

3 Diga agora a casa d’Aarao, que a sua 
misericordia se estende a todos os seculos. 

4 Digao agora os que temem ao Senhor, 
que a sua misericordia se estende a todos os 
seculos. 

5 Eu invoquei ao Senhor do meio da tri- 
bulafao : e o Senhor me ouvio, e me poz ao 
largo. 

6 O Senhor he o meu amparo: nao te- 
merei o que me possa fazer o nomem. 

7 O Senhor he o meu amparo: e eu des- 
prezarei os meus inimigos. 

8 He melhor confiar no Senhor, do que 
confiar no homem. 

9 He melhor esperar no Senhor, do que 
esperar nos Principes. 

10 Todas as na^oes me cercarao: mas eu 
me vinguei d’ellas no nome do Senhor. 

11 Ellas me cercarao, e rodearao : e eu 
me vinguei d’ellas no nome do Senhor. 

12 Ellas me cercarao como abelhas, e se 
accendtrao como fogo, que pega nos espi- 
nhos : mas eu me vinguei d’ellas no nome 
do Senhor. 

13 Eu fui tao fortemente impellido, que 

ALLELUIA. 
Confitemini 
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e o Senhor me estive a pique de cahir; 
sosteve. 

14 O Senhor he a minha forfaleza, e a 
minha gloria; e elle se fez a minha salvapao 

15 Os gritos d’alegria, e de salvapao soao 
nas tendas dos justos. 

16 A dextra do Senhor fez brilhar o seu 
poder: a dextra do Senhor me exaltou: a 
dextra do Senhor fez brilhar o seu poder. 

17 Eu nao morrerei, mas viverei, e con 
tarei as obras do Senhor. 

18 O Senhor me castigou para me corre- 
gir; mas nao me entregou a morte. 

19 Abri-me as portas da justica, para que 
eu entre, e de as gracas ao Senhor: 

20 Esta he a porta do Senhor, por onde 
devem entrar os justos. 

21 Eu te darei as gracas, por me teres 
ouvido, e por te teres feito o meu Salvador. 

22 A pedra, que os edificantes tinhao re- 
provado, essa ficou sendo a primeira do an- 
gulo. 

23 O Senhor he o que fez istp: e isto lie 
o que a nossos olhos parece digno d’admi- 
rapaof g ^ . ;J./ £ 9 . v 

24 Este he o dia, que o Senhor fez: re- 
gozijemo-nos, e alegremo-nos n’elle. 

25 O' Senhor, salva-tti'e; akSenhor, pros- 
pdra, e felicita.;.fi io i - 

26 Bemdito o que vem em pome do Se- 
nhor. Nos te abenpoamos da Casa do 3e- 
nlior: 

27 O Senhor he o Deos; e elle fez appa- 
recer sobre nos a sua luz. Fazei solemne 
este dia, cubrindo de ramos todos os lugares 
ate o lado do Altar. 

28 Tu es o meu Deos, e eu te renderei 
as minhas acpoes de grapas: tu es o meu 
Deos, e eu exaltarei a tua gloria. 

Eu te darei as gramas, por me teres ou¬ 
vido, e por te teres feito o meu Salvador. 

29 Louvai ao Senhor, porque elle he 
bom; porque a sua misericordia se estende 
a todos os seculos. 

SALMO CXVIII. 
MORAL, E CONSOLATORIO. 

ALLELUIA. 
Beati immaculati in via, qui ajnbulant 

in Lege Domini. 
ALEPH. 

1 Bemaventurados aquelles, que se con- 
servao sem macula no caminho, e que andao 
pela lei do Senhor. 

2 Bemaventurados os que se applicao a 
penetrar os seus testemunhos, e que o buscao 
de todo o eorapao. 

3 Porque os que commettem a iniqui- 
dade, nao andao pelos seus caminhos. 

4 Tu ordenaste, que os teus mandamen- 
tos fossem guardados com a ultima exaccao. 

5 Oxala que os meus caminhos sejao as- 
sim regulados, que guarde eu a justica das 
tuas ordenapoes. 

6 Porque entao nao serei cu confuftdido, 
tendo diante dos olhos todos os teus manda- 
mentos. 

7 Eu te louvarei na direitura do meu 
eorapao, por causa do conhecimento, que 
tive dos teus juizos cheios de justica. 

8 Eu guardarei as tuas justificapoes : nao 
me desampares jamais. 

BETII. 

9 Como corregira o mopo os seus cami¬ 
nhos ? Guardando as tuas palavras. 

10 Eu te busquei de todo o meu eorapao: 
nao me lances fora dos teus preceitos. 

11 Eu escondi no meu coracao as tuas 
palavras, para te nao offender. 

12 Tu, Senhor, es digno de todo o 
genero de louvor : ensina-me as tuas justi¬ 
ficapoes. 

13 Eu pronunciei com os meus labios 
todos os juizos da tua boca. 

14 Eu me deleitei tanto no caminho dos 
teus testemunhos, quanto em todas as ri- 
quezas. 

15 Eu me exercitarei na meditacao dos 
teus mandamentos, e considerarei os teus 
caminhos. * fr, tn , . # 

16 Eu’ meditarei nas tuas justificapoes : 
nao me esquecerei das tuas palavras. 

te shi'wo mriri‘lfUIMEL' 
17 Concede esta grapa ao teu servo, que 

he fazepe.s que eu viya, e eu guardarei as 
tuas palavras. 

18 Tira o veo, que esta sobre meus olhos, 
e eu copsiderarqLas maravilhas, que se en- 
cerrao na tua lei. 

19 Eu sou eslrangeiro na terra: nao me 
escondas os teus mandamentos. 

20 A minha alma desejou desejar as tuas 
justificapoes em todo o tempo. 

21 Tu ameapaste os soberbos: malditos 
os que se arredao dos teus mandamentos. 

22 Tira de mim o oppvobrio, e o des- 
prezo: pois que eu busquei cuidadosamente 
os testemunhos da tua lei. 

23 Porque os Principes se assentarao, e 
se ppzerao a fallar contra mim; mas o teu 
servo entretanto se exercitava nas tuas justi¬ 
ficacoes. 

24 Porque os teus testemunhos eruo o 
assumpto da minha meditapao; e as tuas 
justificapoes me Servian de dOnselho. 

DALETU. T 

25 A minha alma esteve pegada a terra: 
da-me vida, segundo a tua palavra. 

26 Eu te expuz os meus caminhos, e tu 
me ouviste: ensina-me as tuas justificapoes. 

27 Instrue-me no caminho d’estas tuas 
justificapoes; e eu me exercitarei nas tuas 
maravilhas. 

28 A minha alma dormitou de tedio: 
fortifica-me com as tuas palavras. 

29 Alonga de mim o caminho da iniqui- 
dade; e usa comigo de misericordia, se¬ 
gundo a tua lei. 
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30 Eu escolhi o eaminho da verdade; e 
nao me esqueci dos teus juizos. 

31 Eu me peguei, Senhor, aos teus teste- 
munhos: nao permittas que eu seja con- 
fundido. 

32 Eu com pelo eaminho dos teus man¬ 
damentos, quando tu dilataste o meu 
coracao. 

HE. 

33 Senhor, impoe-me por lei o eaminho 
das tuas justificacoes: e eu o buscarei in- 
cessantemente. 

34 Da-me intelligencia, e eu me appli- 
carei a conhecer a tua lei, e a guardarei de 
todo o meu corajao. 

35 Conduze-me pela vereda dos teus 
mandamentos: porque isto he o que eu 
desejo. 

36 Faze propender o meu corapao para 
os teus testemunhos, e nao para a avareza. 

37 Desvia os meus olhos, que nao vejao 
elles a vaidade: faze-me viver no teu ca- 
minho. 

38 Firma no teu servo a tua palavra por 
meio do teu temor. 

39 Alonga de mim o opprobrio, que eu 
temi, porque os teus juizos sao deleitaveis. 

40 Tu ves que eu desejei muito os teus 
mandamentos: faze-me viver na tua equi- 
dade. 

VAU. 

41 Desca sobre mim, Senhor, a tua mi- 
.sericordia, que consiste em enviares o teu 
Salvador, segundo a tua palavra. 

42 E eu terei que responder aos que me 
insultao, que he, que eu tenho posto a mi- 
nha esperanpa nas tuas promessas. 

43 E nao tires jamais da minha boca a 
palavra de verdade; porque eu esperei 
muito nos teus juizos. 

44 E eu guardarei sempre a tua lei; eu 
a guardarei por seculos, e por seculos de 
seculos. 

45 Eu andava ao largo, porque busquei 
com cuidado os teus mandamentos. 

46 Eu fallava dos teus testemunhos na 
presenca dos Reis, e nao me envergonhava 
d’isso. 

47 Eu meditava nos teus mandamentos, 
que eu amo muito. 

48 Eu levantava as minhas maos para 
observar os teus mandamentos, que tanto 
amo; e eu me exercitava nas tuas justifica¬ 
coes. 

ZAIN. 

49 Lembra-te da palavra, que disseste ao 
teu servo, que he o fundamento da espe- 
ranca, que me deste. 

50 Esta palavra foi a que me consolou 
na minha humiliaf ao : porque a tua palavra 
me deo vida. 

51 Os soberbos obravao com muita in- 
justq-a ; mas eu nao me arredei da tua lei. 

52 Eu me lembrei, Senhor, dos juizos, 
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que tu exerceste em todos os seculos, e fi- 
quei consolado. 

53 Eu desfalleci, vendo aos peccadores, 
que deixavao a tua lei. 

54 As tuas justificacoes erao o assumpto 
dos meus canticos no lugar do meu desterro. 

55 Eu de noite me lembrei do teu nome, 
Senhor; e eu guardei a tua lei. 

56 Isto me aconteceo, porque busquei 
com cuidado as tuas justificacoes. 

HETH. 

57 Eu disse: Senhor, a minha pertenca 
he guardar a tua lei. 

58 Eu me presentei diante da tua face, e 
te roguei de todo o meu coracao : Compa- 
dece-te de mim, segundo a tua palavra. 

59 Eu examinei os meus caminhos, e 
dirigi os meus pes, para andar pelos teus 
testemunhos. 

60 Eu estou prompto, e nao estou tur- 
bado: estou prompto para guardar os teus 
mandamentos. 

61 As cordas dos peccadores me cingirao 
todo em rod a; e eu me nao esqueci da tua 
lei. 

62 Eu me levantava fi meia noite a te 
louvar, sobre os juizos da tua lei cheia de 
justica. 

63 Eu sou participante de todos aquelles, 
que te temem, e que guardao os teus man¬ 
damentos. 

64 A terra esta cheia, Senhor, da tua mi- 
sericordia: ensina-me as tuas justificacoes. 

TETH. 

65 Tu, Senhor, fizeste sentir ao teu servo 
a tua bondade, segundo a tua palavra. 

66 Ensina-me a bondade, a disciplina, e 
a sciencia; porque eu dei credito aos teus 
mandamentos. 

67 Antes que eu fosse humilhado, delin- 
qui eu; e por isso guardei a tua palavra. 

68 Tu es bom, e segundo a tua bondade, 
ensina-me as tuas justificacoes. 

69 A iniquidade dos soberbos se multi- 
plicou sobre mim; mas eu inquirirei de 
todo o meu coracao os teus mandamentos. 

70 O seu coracao se coalhou como leite; 
mas eu puz-me a meditar na tua lei. 

71 A mim foi-me bom que tu me hu- 
milhasses, para eu aprender as tuas justifi¬ 
cacoes. 

72 A lei, que sahio da tua boca, he para 
mim maior bem, do que milhoes d’ouro, e 
de prata. 

JOD. 

73 As tuas maos me fizerao, e me for- 
marao: da-me intelligencia para eu apren¬ 
der os teus mandamentos. 

74 Os que te temem ver-me-hao, e ale- 
grar-se-hao; porque eu puz toda a minha 
esperanca nas tuas palavras. 

75 Eu conheci, Senhor, que a equidade 
he a regra dos teus juizos ; e que tu me hu- 
milhaste, segundo a tua verdade. 
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76 Venha sobre mim a tua misericordia 
para ella me consolar, segundo a palavra, 
que tu deste ao teu servo. 

77 Faze-me sentir os effeitos da tua bon- 
dade, para que eu viva; porque a tua lei 
he a minha meditapao. 

78 Sejao confundidos os soberbos, por¬ 
que injustamente me maltratarao; mas eu 
por mim exercitar-me-hei nos teus manda- 
mentos. 

79 Voltem-se para mim os que te temem, 
e os que conhecem os teus testemunhos. 

80 O meu corapao se conserve puro na 
pratica das tuas justificapoes, para que eu 
nao seja confundido. 

CAPH. 

81 A minha alma cahio em deliquio na 
expectapao do teu Salvador; e eu conservei 
huma firmissima esperanpa nas tuas pa- 
lavras. 

82 Os meus olhos se enfraquecerao de 
attentos a tua palavra, dizendo : Quando 
me consolaras tu? 

83 Porque eu me tornei como hum odre 
exposto a geada: mas eu nao me esqueci 
das tuas justificapoes. 

84 Quantos sao os dias do teu servo? 
Quando exercitaras tu o teu juizo contra os 
que me perseguem ? 

85 Os iniquos me contarao varias ficpoes 
de divertimento : mas que differente he isto 
da tua lei! 

86 Todos os teus mandamentos sao ver- 
dade: elles me perseguirao injustamente; 
soccorre-me. 

87 Pouco faltou que elles nao dessem 
cabo de mim na terra: mas eu nao deixei 
de guardar os teus preceitos. 

88 Faze-me viver segundo a tua miseri¬ 
cordia ; e eu guardarei os testemunhos da 
tua boca. 

LAMED. 

89 A tua palavra, Senhor, dura eterna- 
mente no Ceo. 

90 A tua verdade subsiste pelo decurso 
de todas as gerapoes : tu fundaste a terra, e 
ella permanece. 

91 Por tua ordem subsiste o dia tal, qual 
elle he: porque todas as cousas te obe- 
decem. 

92 Se a tua lei nao tivesse sido a minha 
meditapao, ha muito tempo que eu teria 
perecido no meu abatimento. 

93 Eu nunca jamais me esquecerei das 
tuas justificapoes : porque por ellas he que 
tu me deste vida. 

94 Eu sou teu, salva-me: porque eu 
busquei com cuidado as tuas justificapoes. 

95 Os peccadores me esperarao para me 
perder; eu me appliquei a intelligence dos 
teus testemunhos. 

96 Eu vi o fim de todas as cousas mais 
bem acabadas : o teu mandamento he de 
huma extensao infinita. 

MEM, 

97 De que modo amo eu, Senhor, a tua 
lei ? Ella he a minha meditapao todo o dia. 

98 Tu me tizeste mais pradente, do que 
os meus inimigos pelos teus preceitos : por¬ 
que elles estao perpetuamente diante de 
meus olhos. 

99 Eu tive mais intelligence, do que os 
que me instruiao: porque os teus testemu¬ 
nhos sao o assumpto da minha meditapao. 

100 Eu fui mais intelligente, do que os 
velhos: porque busquei os teus manda¬ 
mentos. 

101 Eu desviei os meus pcs de todo o 
caminho mao, para guardar as tuas palavras. 

102 Eu nao me arredei dos teus juizos, 
porque tu me prescreveste huma lei. 

103 Que doces sao ao meu padar as tuas 
palavras ! Ellas o sao mais, do que he o 
mel a minha boca. 

104 Pelos teus mandamentos he que eu 
adquiri intelligencia: por isso he que abor- 
reci todo o caminho da iniquidade. 

t NUN. 

105 A tua palavra he huma alampada, 
que allumia os meus pes: he huma luz, 
que me faz ver as veredas, por onde devo 
caminhar. 

106 E jurei, e assentei comigo guardar 
os juizos da tua justipa. 

107 Eu cahi na ultima humiliacao: da¬ 
me vida segundo a tua palavra. 

108 Faze, Senhor, que os sacrificios vo¬ 
luntaries, que a minha boca te offerece, te 
sejao agradaveis; e ensina-me os teus juizos. 

109 A minha alma esta sempre nas mi- 
nhas maos : e eu nao me esqueci da tua lei. 

110 Os peccadores me armarao hum 
lapo; e eu nao me extraviei dos teus man¬ 
damentos. 

111 Eu adquiri os teus testemunhos, para 
eternamente serem a minha heranca: por¬ 
que elles sao toda a alegria do meu corapao. 

112 Eu inclinei o meu corapao a cumprir 
eternamente as tuas justificapoes, por causa 
da recompensa. 

SAMECH. 

113 Eu aborreci os iniquos, e amei a tua 
lei. 

114 Tu es o meu arrimo, e o meu de¬ 
fensor : e eu puz toda a minha esperanpa 
na tua palavra. 

115 Affastai-vos de mim, malignos; e eu 
buscarei a intelligencia dos mandamentos 
do meu Deos. 

116 Toma-me natua proteepao, segundo 
a tua palavra, e faze que eu viva : nao per- 
mittas que eu seja confundido no que 
espero. 

117 Ajuda-me, e salva-me: e eu medi- 
tarei continuamente nas tuas justificapoes. 

118 Tu desprezaste a todos aquelles, que 
se alongao dos teus juizos: porque o seu 
pensamento he injusto. 
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119 Eu reputei prevaricadores a todos os 
peccadores da terra : por isso amei os teus 
testemunhos. 

120 Traspassa com o teu temor as mi- 
nhas carries : porque eu temi os teus juizos. 

AIN. 

121 Eu guardei justipa nos meus juizos : 
nao me entregues aos que me calumniao. 

122 Protege ao teu servo no bem: e nao 
me calumniem os soberbos. 

123 Os meus olhos se enfraquecerao na 
expectapao do teu Salvador, e do cumpri- 
mento das tuas promessas. 

124 Trata ao teu servo segundo a tua mi- 
sericordia, e ensina-me as tuas justificapoes. 

125 Eu sou servo teu; dfi-me intelli- 
gencia para conhecer os teus testemunhos. 

126 He tempo d’assim o fazeres, Senhor: 
elles arruinarao a tua lei. 

127 Por isso eu amei os teus manda- 
mentos mais do que o ouro, e o topazio. 

128 Por isso eu andei direito pelos cami- 
nhos dos teus mandamentos, e aborreci o 
caminho iniquo. 

oil >' PH-gi >(1 id snpioH i 
129 Os teus testemunhos sao admiraveis : 

por isso a minha alma procurou ter d;ell6i 
hum pleno conhecimento. 

130 A explicapao das tuas palavras allu- 
mia, e ella da intelligencia aos pequeninos. 

131 Eu abri a minha boca, e attr&hi o 
espirito, porciue eu deseiava os teus manda¬ 
mentos. 

132 Olha para mim, e compadece-te de 
mim, segundo a equidade, que tu usas com 
os que arnao o teu norae. 

133 Conduze os meus passos segundo a 
tua palavra, e faze que me nao domino in- 
justipa alguma. 

134 Livra-me das calumnias dos homens, 
para que eu guarde os teus mandamentos. 

135 Faze luzir sobre o teu servo a luz do 
teu rosto, e ensina-me as tuas justificapoes. 

136 Os meus olhos derramarao rios de 
lagrimas, porque nao guardarao a tua lei. 

tsade. R 

137 Tu es iusto, Senhor; eo teu juizo 
he recto. 

138 Tu ordenaste com toda a severidade, 
que se guardassem os teus mandamentos, 
que sao a mesma justipa, e verdade. 

139 O meu zelo me consumio, vendo 
que os meus inimigos se esquecerao das 
tuas palavras. 

140 A tua palavra foi provada, quanto 
podia ser, pelo fogo ; e o teu servo a ama. 

141 Eu sou pequeno, e desprezado : mas 
eu nao me esqueci das tuas justificapoes. 

142 A tua justipa he a justipa eterna, e a 
tua lei he a mesma verdade. 

143 A tribulacao, e a angustia caKirao 
sobre mim: e os teus mandamentos sao 
todo o assumpto da minha meditapao. 

144 Os teus testemunhos sao clieios de 
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huma eterna equidade: da-me intelligencia 
d’elles, e viverei. 

COPH. 

145 Eu clamei de todo o meu corapao: 
ouve-me, Senhor; e eu buscarei as tuas 
justificapoes. 

146 Eu clamei a ti, salva-me, para que 
eu guarde os teus mandamentos. 

147 Eu me apressei, e eu clamei a bom 
tempo ; porque puz a minha esperanpa nas 
tuas palavras. 

148 Os meus olhos anticipando-se a luz 
olharao para ti de madrugada, para eu me- 
ditar sobre as tuas palavras. 

149 Ouve, Senhor, a minha voz segundo 
a tua misericordia : e da-me vida segundo o 
teu juizo. 

150 Os que me perseguiao se cliegarao 
para a iniquidade, e se alongarao da tua lei. 

151 Tu estas perto, Senhor; e todos os 
teus caminhos sao verdade. 

152 Eu conheci des do principio teres tu 
estabelecido os teus testemunhos, para du- 
rarem etemamente. • 

hesch. 

153 Olha para a humjliacao, em que eu 
;estou, e livra-me: porque eu me nao 
esquecrM^AaTei? ' 

154 Julga a minha causa, e livre-me; 
da-me vida por causa da tua palavra. 

155 A salvapao esta longe dos pecca- 
dores ji porque elles nao buscarao as tuas 
justificapoes. 

156 As tuas misericordias, Senhor, sao 
abundantes: da-me vida segundo a tua 
palavra. 

157 Sao muitos os que me perseguem, e 
me attribulao : entretanto eu me nao arredei 
dos teus testemunhos. 

158 Eu vi os que prevaricavao, e con- 
sumia-me, porque elles nao guardarao as 
tuas palavras. 

159 Ve como eu amei os teus manda¬ 
mentos; e da-me vida pela tua misericordia. 

160 O principio das tuas palavras he a 
verdade: e todos os juizos da tua justica 
sao etemos. 

SCHIN. 

161 Os Principes me perseguirao sem 
motivo: e o de que o meu corapao teve 
medo, foi das tuas palavras. 

162 Eu me alegrarei sobre os teus man¬ 
damentos, como aquelle, que achou muitos 
despojos. 

163 Eu aborreci, e abominei a iniqui¬ 
dade; mas amei a tua lei. 

164 Eu te louvei sete vezes no dia, por 
causa dos juizos da tua justipa. 

165 Os que amao a tua lei, gozao de 
muita paz, e nao ha para elles escandalo. 

166 Eu esperava, Senhor, a tua saudavel 
absistencia, e amei os teus mandamentos. 

167 A minha alma guardou os teus teste¬ 
munhos, e ella os amou arclentissimamente. 
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168 Eu observei os teus mandamentos, e 
os teus testemunhos : porque todos os meus 
caminhos estao expostos aos teus olhos. 

TIIAU. 

169 Chegue, Senhor, a minha supplica a 
tua presenpa: da-me intelligencia segundo 
a tua palavra. 

170 Entre a minha petipao ate o teu aca- 
tamento: livra-me segundo a tua palavra 

171 Os meus labios farao soar hum 
hymrio, quando tu me tiveres ensinado as 
tuas justifieacoes. 

172 A minha lingua publicara a tua lei 
porque todos os teus mandamentos sao 
equidade. 

173 Estenda-se a tua mao para me sal- 
var: pois que eu amei os teus manda¬ 
mentos. 

174 Eu desejei, Senhor, o teu Salvador 
e a tua lei he a minha meditacao. 

175 A minha alma vivera, e louvarte-ha 
e os teus juizos serao o meu apoio. 

176 Eu andei errante, como huma ovelha 
perdida : busca ao teu servo, porque eu me 
nao esqueci dos teus mandamentos. 

SALMO CXIX. 
DE LAMENTAf AO e de saudade. 

/^ANTICO dos degraos. 
Ad Dominum, cum tribularer, clamavi; 

et exaudivit me. 
1 Eu clamei ao Senhor, quando me at- 

tribulavao, e elle me ouvio. 
2 Senhor, livra a minha alma dos labios 

iniquos, e da lingua enganadora. 
3 Que receberas tu, ou que fructo tiraras 

tu dahi, 6 lingua enganadora ? 
4 As suas palavras sao humas settas agu- 

dissimas, atiradas por huma poderosa mao, 
com carvoes devorantes. 

5 Ai de mim, que o meu desterro se pro 
longou ! Eu morei com os habitantes de 
Cedar: 

6 A minha alma foi rnuito tempo estran- 
geira. 

7 Eu guardava hum espirito de paz com 
os que aborreciao a paz: quando eu lhes 
fallava, elles se levantavao contra mim sem 
motivo algum. 

SALMO CXX. 
CONSOLATORIO. 

/"'lANTICO dos degraos. 
^ Levavi oculos meos in montes. 

1 Eu levantei os meus olhos aos montes, 
donde me ha de vir o soccorro. 

2 O meu soccorro nao deve vir senao do 
Senhor, que fez o ceo, e a terra. 

3 Elle nao permitta que o teu pc seja 
abalado, nem que dormite o que te guarda. 

4 Seguramente o que guarda a Israel, 
nao dormitara, nem dormira. 

5 O Senhor te guarda: o Senhor esta a 
tua mao direita para te proteger. 

6 Nao te queimara de dia o Sol, nem de 
noite a Lua. 

7 O Senhor te guarda de todo o mal : o 
Senhor guarde a tua alma. 

8 O Senhor proteja a tua entrada, e a 
tua sahida des d’agora, e para sempre. 

SALMO CXXI. 
d’alegria, e d’amor para com a cidade 

SANCTA. 

/“1ANTICO dos degraos. 
^ Latatus sum in liis, qua: dicta sunt 
mihi. 

1 Eu me alegrei do que me foi dito, que 
haviamos de ir para a Casa do Senhor. 

2 N’outro tempo tinhamos nos postos os 
nossos pes na tua entrada, 6 Jerusalem. 

3 Jerusalem, que es edificada como huma 
cidade, e cujas partes estao n’uma perfeita 
uniao entre si. 

4 Porque la he que subiao as Tribus, as 
Tribus do Senhor, segundo o preceito posto 
a Israel, a celebrarem com os seus louvores 
o nome do Senhor. 

5 Porque la he que forao estabelecidos 
os thronos da justipa, os thronos da casa de 
David. 

6 Pedi nas vossas crapoes o que pode 
coiitribuir para a paz de Jerusalem, e que 
os que te arnao, tenhao abundancia. 

7 Haja paz nas tuas fortalezas, e abun¬ 
dancia nas tuas torres. 

8 Eu fallava da paz a respeito de ti por 
amor de meus irmaos, e de meus proximos. 

9 Eu procurei-te toda a sorte de bens, 
por amor da casa do Senhor nosso Deos. 

SALMO CXXII. 
DEPRECATORIO. 

/^ANTICO dos degraos. 
Ad te levavi oculos meos, qui habitus 

in Calls. 
1 Eu levantei os meus olhos para ti, que 

habitas nos Ceos. 
2 Vede, assim como os olhos dos servos 

estao pregados nas maos de seus senhores; 
e assim como os olhos da serva estao pre¬ 
gados nas maos de sua senhora : da mesma 
sorte estao fictos os nossos olhos no Senhor 
nosso Deos, ate elle se compadecer de nos. 

3 Tem compaixao de nos, Senhor, tern 
compaixao de nos : porque estamos cheios 
do ultimo desprezo. 

4 Com effeito a nossa alma esta muito 
cheia, sendo, como he, hum objecto d’op- 
rrobrio para os ricos, e de rnenos preco para 
os soberbos. 

SALMO CXXIII. 

DE ACpAO DE GRAfAS. 

/~tANTICO dos degraos. 
^ Nisi quia Dominus erat in nobis. 

1 Se o Senhor nao tivera estada com- 
nosco, diga agora Israel; 
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2 Se o Senhor nao tivera estado com- 
nosco, quando os homens se levantavao con¬ 
tra nos; 

3 Poderia bem ser que elles nos tivessem 
engulido vivos. Quando o seu furor se em- 
bravecia contra nos, 

4 Talvez que a agua nos tivesse sorvido. 
5 A nossa alma atravessou a torrente : 

talvez que a nossa alma tivesse passado por 
huma agua, donde ella se nao podesse tirar. 

6 Bemdito seja o Senhor, que nos nao 
deixou ser preza dos seus dentes. 

7 A nossa alma foi livre, como hum par- 
dal, do lapo dos cap adores: o lapo se que- 
br<$u, e nos ficamos soltos. 

8 O nosso soccorro esta no nome do 
Senhor, que fez o Ceo, e a terra. 

SALMO CXXIV. 
CONSOLATORIO. 

/'4ANTICO dos degraos, 
Qui confidunt in Domino, sicut mom 

Sion. 
1 Os que poe a sua confianpa no Se¬ 

nhor, sao firmes como o monte Siao : o que 
habita em Jerusalem, nao sera mais abalado. 

2 Ella esta cercada de montes, e o Se¬ 
nhor esta ao redor do seu povo, des d’agora, 
e para sempre. 

3 Porque o Senhor nao deixara a sorte 
dos justos sujeita sempre a vara dos peeca- 
dores, por nao succeder que os justos esten- 
dao a mao para a iniquidade. 

4 Faze bem, Senhor, aos que sao bons, e 
rectos de coracao. 

5 Porem a respeito d’aquelles, que decli- 
nao para caminhos tortos, o Senhor os ajun- 
tara com os que commettem a iniquidade : 
paz seja sobre Israel. 

SALMO CXXV. 
CONSOLATORIO. 

/'"'lANTICO dos degraos. 
^ In convertendo Dominus captivitutem 
Sion. 

1 Quando o Senhor fez voltar aos de 
Siao, que estavao cativos, ficamos'nos cheios 
de consolapao. 

2 Entao a nossa boca ficou cheia de gos- 
to, e a nossa lingua d’alegria. Entao dir- 
se-lia entre as nacoes : Grandes cousas fez o 
Senhor a favor d’elles. 

3 Assim he : o Senhor fez grandes cousas 
por nos, e nos estamos cheios de jubilo. 

4 Faze que voltem, Senhor, os nossos 
cativos, como huma torrente nas terras do 
Meio dia. 

5 Os que semeiao em lagrimas, farao a 
seifa em alegria. 

6 Elles quando hiao, hiao chorando, e 
lanpando a terra a sua semente. 

Mas quando vierem, virao transportados 
de gosto, trazendo as costas os feixes do seu 
pao. 

SALMO CXXVI. 
DE ACpaO DE GRApAS, E DE CONSOLApaO. 

/^ANTICO dos degraos, de Salomao. 
^ Nisi Dominus adijicaverit domum. 

1 Se o Senhor nao edificar a casa, em 
vao trabalhao os que a edificao. Se o Se¬ 
nhor nao guardar a cidade, debalde vigia o 
que a guard a. 

2 Em vao vos levantais vos antes d’ama- 
nhecer: levantai-vos depois que tiverdes 
repousado, vos os que comeis hum pao de 
dor. Quando elle tiver dado o somno aos 
seus amados, 

3 Elles receberao do Senhor por heranca 
os filhos, por paga o fructo das entranhas. 

4 Quaes sao porem as settas na mao de 
hum homem robusto, assim sao os filhos d’ 
aquelles, que forao provados pela afflicpao. 

5 Bemaventurado o homem, que cum- 
prio o seu desejo n’elles: elle nao sera con- 
fundido, quando fallar aos seus inimigos a 
porta. 

SALMO C XXVII. 
.to nort :>r> -ioto* -s nm! ■ Bdnmr /. 

MORAL. 

/~^ANTICO dos degraos. 
^ Beati omnes, qui timent Dominum. 

1 Bemaventurados todos aquelles, que 
temem ao Senhor, e que andao pelos seus 
caminhos. 

2 Tu comeras do fructo dos trabalhos 
das tuas maos: tu es bemaventurado, e 
tudo te succedera bem. 

3 A tua mulher sera no retiro da tua casa 
como huma vinha, que da muito fructo : os 
teus filhos estarao ao redor da tua meza, 
como humas oliveirinhas novas. 

4 Eis-aqui como sera abenpoado o ho¬ 
mem, que teme ao Senhor. 

5 O Senhor te abenpoe de Siao : para 
que tu contemples os bens de Jerusalem to- 
dos os dias da tua vida; 

6 E vejas os filhos de teus filhos, e a paz 
em Israel. 

SALMO CXXVIII. 
CONSOLATORIO. 

/~L\NTICO dos degraos. 
Smne exmipnaverunf. Sape expugnaverunt me a juventute 

me a. 
1 Diga Israel agora : Os meus inimigos 

me atacarao muitas vezes des da minha mo- 
cidade. 

2 Elles muitas vezes me atacarao; mas 
nao poderao destruir-me. 

3 Os peccadores trabalharao sobre as 
minhas costas: elles prolongarao para si a 
iniquidade. 

4 O Senhor, que he justo, quebrou a eer- 
viz aos peccadores. 

5 Sejao cubertos de pejo, e obrigados a 
dar costas, todos os que aborrecem a Siao. 

6 Sejao como a herva, que nasce nos 
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telhados, que se secca antes que a arran- 
qnem : 

7 Da qual o que s£ga, nao enche a sua 
mao; nem o que apanha os feixes, o seu 
seio. 

8 E a qual os que passavao nao disserao : 
A benpao do Senhor vos cubra: nos te a- 
benpoamos no nome do Senhor. 

SALMO CXXIX. 
DEPRECATORIO. 

/^ANTICO dos degraos. 
^ De profundis clamavi ad te, Domine. 

1 Eu do profundo abysmo, em que me 
achava, clamei a ti, Senhor: 

2 Ouve, Senhor, a minha voz. As tuas 
orelhas se ponhao attentas a voz da minha 
sup plica. 

3 Se tu observares, Senhor, as nossas ini- 
quidades, quern podera subsistir, Senhor ? 

4 Mas tu es cheio de misericordia; e eu 
esperi em ti, Senhor, por causa da tua Lei 
A minha alma esperou na palavra do Se¬ 
nhor : 

5 A minha alma esperou no Senhor. 
6 Israel espere no Senhor des da guarda 

da manha ate a noite. 
7 Porque o Senhor he cheio de misefa- 

cordia, e n’elle se acha huma redemppao 
copiosa. 

8 E elle mesmo resgatara a Israel de to- 
das as suas iniquidades. 

SALMO CXXX. 
MORAL. 

/^ANTICO dos degraos, de David. 
^ Domine, non est exaltatum cor meum. 

1 Senhor, o meu coracao nao se ensober- 
beceo, nem os meus olhos se elevarao. Nem 
eu andei de modo, que parecesse affectar 
grandeza, e pompa, qual nao convinha a 
minha sorte. 

2 Se eu nao send de mini baixamente ; e 
se o meu corapao se elevou: a minha alma 
seja reduzida ao estado de huma crianpa, 
quando sua mai a desmama. 

3 Israel espere no Senhor des d’agora, e 
para sempre. 

SALMO CXXXI. 
HISTORICO, E DEPRECATORIO. 

CANTICO dos degraos. 
Memento, Domine, David. 

1 Lembra-te, Senhor, de David, e de toda 
a sua mansidao: 

2 Como elle jurou ao Senhor, e fez este 
voto ao Deos de Jacob. 

3 Se eu entrar no secreto da minha casa; 
se eu subir ao leito, que esta preparado 
para me deitar; 

4 Se eu permittir aos meus olhos dormir, 
e as minhas palpebras dormitar; 

5 E se eu der algum descanpo as fontes 
da minha cabepa: menos que eu nao ache 

hum lugar proprio para o Senhor, e hum 
tabernaculo para o Deos de Jacob. 

6 Ora nos ouvimos dizer, que a Area 
noutro tempo estivera em Ephrata : nos a 
achamos n’um campo cheio d’arvoredo. 

7 Nos entraremos no seu tabernaculo : 
nos o adoraremos no lugar, onde elle poz os 
seus pes. 

8 Levanta-te, Senhor, entra no lugar do 
teu descanpo, tu, e a Area, onde resplandece 
a tua sanctidade. 

9 Os teus sacerdotes sejao revestidos de 
justipa, e os teus sanctos exultem de gosto. 

10 Em attenpao a David teu servo, nao 
rejeites o rosto do teu Christo. 

11 O Senhor fez a David hum juramento 
de summa verdade, e elle nao ha de faltar a 
cumpril-lo: Eu porei no teu throno o fructo 
do teu ventre. 

12 Se os teus filhos guardarem o pacto, 
que eu fiz com elles, e estes preceitos, que 
eu lhes ensinarei: E se da mesma sorte os 
filhos d’elles os guardarem sempre, tambem 
elles se assentarao no teu throno. 

13 Porque o Senhor escolheo a Siao: 
elle a escolheo para sua morada. 

14 Este sera para sempre o lugar do meu 
descanpo: aqui he onde eu habitarei, por¬ 
que o escolhi. 

15 Eu abencoarei a sua viuva com huma 
abundante benpao : eu fartarei de pao os 
seus pobres. 

16 Eu vestirei os seus sacerdotes de sal- 
vacao: e os seus santos alegrar-se-hao por 
extremo. 

17 Alii he que eu farei que se veja o 
poder de David : eu preparei huma alam- 
pada para o meu Christo. 

18 Eu cubrirei de confusao aos seus ini- 
migos. Sobre elle porem farei eu que re- 
splandepa a gloria da minha propria sancti- 
ficapao. 

SALMO CXXXII. 
MORAL. 

/“1ANTICO dos degraos, de David. 
Ecce quam bonum, et quam jacundum. 

1 Oh como he bom, e como he agradavel, 
que os irmaos estejao todosjuntos! 

2 Isto he como o oleo de suavissimo 
cheiro, que derramado sobre a cabepa, cahe 
sobre toda a barba d’Aarao, e vem descen- 
do ate a extremidade do seu vestido. 

3 He como o orvalho, que cahe sobre o 
monte Hermon, e como o que cahe sobre o 
monte Siao. Porque alii he que o Senhor 
derramou a sua benpao, e huma vicla dila- 
tadissima. 

SALMO CXXXIII. 
EXHORT ATORIO. 

/’'1ANTICO dos degraos. 
^ Ecce nunc, benedicite Dorninum, 

1 Agora pois bemdizei ao Senhor, vos lo- 
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dos os que sois servos do Senhor : Vos os 
que assistis na Casa do Senhor, no atrio da 
Casa do nosso Deos; 

2 Levantai de noite as vossas maos para 
o Sanctuario, e bemdizei ao Senhor. 

3 O Senhor te abenpoe de Siao, elle, que 
fez o Ceo, e a terra. 

SALMO CXXXIV. 
DE LOUVOR, E DE ACpAO DE GKA£AS. 

A LLELUIA. 
Laudate nomen Domini ; laudate, ser- 

vi, Dominum. 
1 Louvai o nome do Senhor: louvai ao 

Senhor, vos, que sois os seus servos. 
2 Vos, que assistis na casa do Senhor, 

no atrio da casa do nosso Deos. 
3 Louvai ao Senhor, porque o Senhor he 

bom: cantai em honra do seu nome, porque 
elle he cheio de dopura. 

4 Porque o Senhor escolheo por seu a 
Jacob, escolheo por sua possessao a Israel. 

5 Porque eu tenho conhecido que o Se¬ 
nhor he grande, e que o nosso Deos he so- 
bre todos os Deosesj 

6 O Senhor fez tudo quanto quiz, no 
ceo, e na terra, no mar, e em todos os 
abysmos. • • r A 

7 Elle faz vir as nuvens da extremidfide 
da terra: elle faz dos relampagos chuva: 
elle faz sahir os ventos dos seus thesouros. 

8 Elle ferio de rnorte os primogenitos do 
Egypto des do homem ate a besta. 

9 E elle fez que se vissem sinaes, e pro- 
digios no meio de ti, 6 Egypto, contra Fa¬ 
rad, e contra as seus servos. 

10 Elle ferio muitas napoes, e matou 
Reis poderosos: 

11 A Sehon Ilei dos Amorrheos, e a Og 
Rei de Basan, e a todos os Reinos de Ca¬ 
naan. 

12 E elle deo a terra d’elles em heranpa 
a Israel, para ser a heranpa do seu povo. 

13 Senhor, o teu nome subsistira eterna- 
mente, e a lembranpa da tua gloria con- 
servar-se-ha em todas as gerapoes. 

14 Porque o Senhor ha de julgar o seu 
povo, e se ha de deixar dobrar aos rogos 
dos seus servos. 

15 Os idolos dos Gentios nao sao mais 
do que prata, e ouro, e obras das maos dos 
homens. 

16 Elies tem boca, e nao fallao : tern 
olhos, e nao vem. 

17 Tem orelhas, e nao ouvem: porque 
na sua boca nao ha espirito. 

18 A elles se to mem semelhantes aquel- 
les, que os fabrieao, e todos os que se con- 
fiao n’elles. 

19 Casa d’lsrael, bemdizei ao Senhor: 
casa d’Aarao, bemdizei ao Senhor. 

20 Casa de Levi, bemdizei ao Senhor: 
vos os que temeis ao Senhor, bemdizei ao 
Senhor. 
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21 O Senhor seja bemdito de Siao, elle, 
que habita em Jerusalem. 

SALMO CXXXV. 
DE LOUVOR, E DE ACCAO DE GRACAS. 

ALLELUIA. 
Conjitemini Domini, quoniam bonus. 

1 Louvai ao Senhor, porque elle he bom, 
porque a sua misericordia he eterna. 

2 Louvai o Deos dos deoses, porque a 
sua misericordia he eterna. 

3 Louvai ao Senhor dos senhores, por¬ 
que a sua misericordia he etema, 

4 Elle he o que so faz grandes prodigies: 
porque a sua misericordia he eterna. 

5 Elle o que fez os Ceos com huma so- 
berana intelligencia: porque a sua miseri¬ 
cordia he eterna. 

6 Elle o que firmou a terra sobre as 
aguas : porque a sua misericordia he eterna. 

7 Elle o que fez huns grandes luminares ; 
porque a sua misericordia he eterna. 

8 O Sol para presidir ao dia: porque a 
sua misericordia he eterna. 

9 A Lua, e as estrellas para presidirem a 
noite i porque a sua misericordia he eterna. 

10 Elle o que ferio de morte o Egvpto 
com os seus primogenitos: porque a sua 
misericordia he eterna. 

11 Elle o que tirou a Israel do meio 
d’elles : porque a sua misericordia lie eterna. 

12 E elle o que o tirou com huma mao 
poderosa, e com hum brapo elevado : por¬ 
que a sua misericordia he eterna. 

13 Elle o que dividio em dous o mar 
vermelho: porque a sua misericordia he 
eterna. 

14 Elle o que fez passar Israel pelo meio 
d’elle: porque a sua misericordia he eterna. 

15 Elle o que destruio a Farad, e ao seu 
exercito no mar vermelho: porque a sua 
misericordia he etema. 

16 Elle o que conduzio o seu povo pelo 
deserto : porque a sua misericordia he eter¬ 
na. 

17 Elle o que ferio aos grandes Reis: 
porque a sua misericordia he eterna. 

18 Elle o qUe matou aos Reis poderosos: 
porque a sua misericordia he eterna. 

19 A Sehon Rei dos Amorrheos: por¬ 
que a sua misericordia he eterna. 

20 E a Og Rei de Basan : porque a sua 
misericordia he eterna. 

21 Elle o que deo a terra d’elles em he¬ 
ranpa : porque a sua misericordia he eterna. 

22 Em heranpa a Israel seu servo: por¬ 
que a sua misericordia he eterna. 

23 Porque elle se lembrou da nossa hu- 
miliapao: porque a sua misericordia he 
eterna. . 

24 E elle nos livrou de nossos inimigos ; 
porque a sua misericordia he eterna. 

25 Elle he o que d;i o sustento a toda a 
carne: porque a sua misericordia he eterna. 
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26 Louvai ao Deos do Ceo: porque a 
sua misericordia he etema. 

Louvai ao Senhor dos senhores: porque 
a sua misericordia he eterna, 

SALMO CXXXVI. 
CONSOLATORIO. 

Q ALMO de David, para Jeremias. 
^ Super jiumina Babylonis, itlic sedimus, 
et Jlevimus. 

1 Nos nos assentamos a borda dos rios 
de Babylonia, e alii choramos, lembrando- 
nos de Siao. 

2 Nos penduramos os nossos Instru- 
mentos musicos nos salgueiros, que ha pelo 
meio d’este contorno. 

3 Porque os que nos tinhao levado cati- 
vos, nos pediao que cantassemos alguns 
canticos. Os que nos tinhao tirado da nossa 
patria, nos diziao: Cantai-nos d’esses can¬ 
ticos de Siao. 

4 Como cantaremos nos algum cantico 
do Senhof n’uma terra estrangeira ? 

5 Se eu me esquecer de ti, Siao, a minha 
mao direita seja posfa em esquecimento. 

6 A minha lingua fique pegada as minhas 
fauces, se eu me niio lembrar de ti: Se eu 
nao me propuzer Jerusalem, como o prin¬ 
cipal objecto da minha alegria. 

7 Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom 
no dia'de Jerusalem, quando elles diziao: 
Anniquilai-a, anniquilai-a ate Ihe arrancardes 
os alicerses. 

8 Desgracada de ti, filha de Babylonia! 
Bemaventurado aquelle, que te der a paga 
de todos os males, que tu nos fizeste padecer. 

9 Bemaventurado o que ha de pegar nos 
teus tenros filhos, e os ha de machocar a 
huma pedra. 

SALMO CXXXVII. 
DE LOUVOR, E DE ACfAO DE GRAfAS. 

mesmo David. 
Confitebor tibi, Domine, in toto cordo 

meo; quoniam audisti verba oris met. 
1 Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu 

corapao, porque ouviste as palavras da mi¬ 
nha boca. Celebrarei a tua gloria a vista 
dos Anjos. 

2 Farei as minhas adorapoes no teu santo 
Templo, e bemdirei o teu nome. Sobre o 
assumpto da tua misericordia, e da tua ver- 
dade; por teres elevado o teu santo nome 
acima de tudo. 

3 Em qualquer dia, que eu te invoque, 
ouve-me: tu augmentaras a forpa da minha 
alma. 

4 Todos os Reis da terra te louveip, Se¬ 
nhor : porque elles ouvirao todas as palavras 
da tua boca. 

5 E elles cantem os caminhos dp Senhor : 
porque a gloria do Senhor he grande. 

6 Porque o Senhor he elevado, e olha para 
as cousas baixas, e vfe de longe as altas. 

7 Se eu andar no meio das maiores tri- 
bulapoes, tu me salvaras a vida : e tu esten- 
deste a tua mao contra o furor de meus ini- 
migos, e a tua dextra me salvou. 

8 O Senhor tomara a minha defensa: Se¬ 
nhor a tua misericordia subsiste eternamente : 
nao desprezes as obras das tuas maos. 

SALMO CXXXVIII. 
MORAL, E DEPRECATORIO. 

ARA o fim, Salmo de David. 
Domine, probasti me, et cognovisti me. 

1 Senhor, tu me provaste, e tu me co- 
nheceste : 

2 Tu me conheceste, ou eu estivesse as- 
sentado, ou me levantasse : 

3 Tu descobriste de longe os meus pen- 
samentos : tu notaste a vereda, por onde eu 
andava, e todo o processo da minha vida. 

4 Tu previste todos os meus caminhos, 
ainda antes que a minha lingua tivesse pro- 
ferido alguma palavra. 

5 Sim, Senhor, tu conheces todas as cou¬ 
sas, quer novissimas, quer antigas: tu me 
formaste, e tu pozeste sobre mim a tua mao. 

6 A tua sciencia he 'admiravel para co- 
migo, e he tao elevada, que eu nao posso la 
jchegar. 
| 7 Onde irei eu, que me furte ao teu es- 
pirito 7 Ou para onde fugirei, que nao esteja 
diante da tua lace ? 

8 Se eu subir ao Ceo, tu la estas : se des- 
cer ao Inferno, la te acho presente. 

9 Se eu de madrugada tomar as minhas 
azas, e for habitar la nas extremidades do 
mar; 

10 A tua mao sera a que la me conduza, 
e a tua dextra a que la me sostenha. 

11 Por fim eu disse comigo : Talvez que 
as trevas me escondao : mas a mesma noite 
se torna em claridade, para me descubrir en- 
tregue as minhas delicias. 

12 Porque as trevas nao sao escuras para 
ti; e a noite he para ti tao clara, como o 
dia: as trevas d’aquella sao como a luz 
d’este. 

13 Porque tu es o Senhor dos meus rins: 
tu o que me recebeste des do ventre de 
minha mai. 

14 Eu te louvarei, porque a tua grandeza 
se deo a conhecer por hum modo espantoso : 
as tuas obras sao admiraveis, e a minha alma 
toda esta penetrada d’ellas. 

15 Os meus ossos nao te sao occultos a 
ti, que os fizeste n’um lugar escuro : nem 
a minha substancia nas partes inferiores da 
terra. 

16 Os teus olhos me virao, estando eu 
ainda informe : e todos estao escritos no teu 
Livro: os dias tem cada hum seu gmo de 
formacao, e nenlium deixa d’estar escrito 
n’elle. 

17 Mas, 6 Deos, como os teus amigos 
me parecem singularmente exaltados em 
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gloria! e como o seu Principado me parece 
extraordinariamente fortalecido ! 

18 Se eu emprehender contal-los, acharei 
que o seu numero passao dos graos da area. 
Eu me levantei, e eu estou ainda comtigo. 

19 Se tu, 6 Deos, matares os peccadores, 
vos, 6 homens sanguinarios, ponde-vos longe 
de mini. 

20 Porque vos dizeis nos vossos pensa- 
mentos: Em vao se farao elles senhores das 
tuas cidades. 

21 Senhor,. nao aborreci eu aos que te 
aborreciao? e nao me 'mirrava eu, vendo os 
teus inimigos ? 

22 Eu os aborrecia com hum perfeito 
odio: e elles se tornarao meus inimigos. 

23 Prova-me, 6 Deos, e sonda o meu 
coracao : pergunta-me, e conhece as minhas 
veredas. 

24 V6 se se acha em mini o caminho da 
iniquidade: e conduze-me pelo caminho, 
que guia para a eternidade. 

SALMO CXXXIX. 
DEPRECATORIO. 

ARA o fim, Salmo de David. 
Eripe me, Domine, ab hornine malo, 

1 Livra-me, Senhor, do homem mao : 
livra-me do homem iniquo. 

2 Os que no seu corapao nao cuidao 
senao em injustipas, me faziao guerra todo 
o dia. 

3 Elles agufarao as suas linguas, como 
a da serpente: elles tem debaixo dos seus 
labios o veneno dos aspides. 

4 Guarda-me, Senhor, da mao dos pecca¬ 
dores : e livra-me dos homens iniquos. Que 
nao cuidao senao em me fazer cahir. 

5 Os soberbos me armarao lacos em se- 
creto; elles estenderao a rede para me apa- 
nhar; e pozerao junto ao caminho cousa, 
em que eu tropepasse. 

6 Eu disse ao Senhor: Tu es o meu 
Deos: ouve, Senhor, a voz da minha sup- 
plica, 

7 Senhor, Senhor, que es a forpa de que 
depende a minha salvapao, tu foste o que 
cubriste a minha cabepa no dia da batalha. 

8 Nao me entregues, Senhor, ao pecca- 
dor, segundo o desejo, que elle tem de me 
perder: os seus pensamentos todos sao con¬ 
tra mini: nao me desampares, por nao suc- 
ceder que elles se elevem. 

9 Toda a malignidade dos seus rodeios, 
e todo o mal, que os seus labios se empe- 
nhao fazer-me, caiao sobre elles. 

10 Caiao sobre elles carvoes: tu os pre- 
cipitaras no fogo : e elles nao poderao sub- 
sistir nas desgracas. 

11 O homem, que nao modera a lingua, 
nao sera bem succedido na terra: o homem 
injusto achar-se-ha opprimido de males na 
morte. 

12 Eu sei que o Senhor ha de fazer jus- 
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tipa ao afflicto, e que ha de vingar os 
pobres. 

13 Mas os justos hao de louvar o teu nome: 
e os rectos hao de assistir na tua presenca. 

SALMO CXL. 

DEPREC ATORIO. 

QALMO de David. 
^ Domine, clamavi ad te, exaudi me. 

1 Senhor, eu clamei ati, ouve-me: attende 
a minha voz, quando eu clamar a ti. 

2 A minha orapao se eleve a tua presenpa, 
como o fumo do incenso : a elevapao das 
minhas maos te seja grata, como o sacrificio 
da tarde. 

3 Poe, Senhor, huma guarda a minha 
boca, e huma porta aos meus labios que os 
deixe bem fechado's. 

4 Nao soffras que o meu corapao se va 
apos as palavras da malicia, para buscar es- 
cusas aos meus peccados, 

Como fazem os homens, que obrao a ini¬ 
quidade : e eu nao terei nenhum commercio 
com os que mais se distinguem entre elles. 

5 O justo me reprehenda, e me corrija 
com caridade: mas o oleo dos peccadores 
nao pingara a minha cabeca : porque a mi¬ 
nha mesma orapao opporei eu a tudo o que 
lisonjea a sua concupiscencia. 

6 Os seus juizes forao precipitados de 
golpe sobre a pedra. E elles al fim hao de 
ouvir as minhas palavras, porque ellas sao 
poderosas, e efficazes : 

7 Bem como huma terra grossa, sendo 
rota caliio. sobre outra terra; assim os nossos 
ossos forao quebrados, e desfeitos, ate nos 
vermos chegados as portas do tumulo : 

8 Porque os meus olhos, Senhor, se le- 
vantarao a ti; eu esperei em ti, Senhor, nao 
me tires a vida, 

9 Guarda-me do laco, que elles me ar¬ 
marao, e dos tropecos dos que obrao a ini¬ 
quidade. 

10 Os peccadores virao a cahir na sua 
rede. Eu como singular que sou, passarei. 

SALMO CXLI. 
DEPREC ATORIO. 

NTELLIGENCIA a David, quando es- 
tava na caverna : Orapao. 
Voce mea ad Dominum clamavi. 
1 Eu levantei a minha voz para clamar 

ao Senhor: eu levantei a minha voz para 
fazer oracao ao Senhor. 

• • -5 ■ 

2 Eu derramo a minha orapao na sua 
presenpa, e eu exponlio diante d’elle a minha 
extrema affliccao, 

3 Quando a minha alma esta quasi em 
termos de me deixar: e tu conheces os 
meus caminhos. Elles me armarao hum 
lapo escondido n’este caminho, por onde eu 
andava. 

4 Eu reparava para a minha direita, e 
nao havia ninguem, que me conhecesse. 
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Tirou-se-me todo o meio de fugir: e nao ha 
ninguem, a quem se Ihe de da minha vida. 

5 Eu clamei a ti, Senhor, e disse : Tu es 
a minha esperanpa, e a minha pertenpa na 
terra dos viventes. 

6 Attende a minha deprecacao, porque 
eu me vejo humilhado excessivamente: livra- 
me dos mens perseguidores, porque elles se 
tornarao mais fortes do que eu. 

7 Tira a minha alma da prisao, em que 
esta, para eu beindizer o teu nome: os justos 
estao esperando que tu me facas justipa. 

SALMO CXLII. 
DEPRECATORIO. 

QALMO de David, quando seu filho Ab- 
salao o perseguia. 

Domine, exaudi orationem meam ; auribus 
percipe obsecrationem mcam in veritate tua. 

1 Senhor, ouve a minha orapao: poe 
attentas as tuas orelhas a minha supplica, 
segundo a tua verdade : ouve-me, segundo 
a tua justipa. 

2 E nao entres em juizo com o teu servo: 
porque nenhum homem vivente se achara 
justo diante de ti. 

3 Porque o meu inimigo perseguio a mi¬ 
nha alma: elle abateo, e deprimio a minha 
vida ate o chao : elle me reduzio a estar na 
escuridade, como os que sao mortos de mui- 
tos seculos. 

4 A minha alma toda se angustiou, por 
causa do estado, em que eu me achava: o 
meu corapao todo se turbou dentro de mim. 

5 Eu me lembrei dos dias antigos: medi- 
tei em todas as tuas obras: eu me appliquei 
a considerar as obras das tuas maos. 

6 Eu estendi as minhas maos a ti: a 
minha alma na tua presenca he como huma 
terra sem agua. 

7 Senhor, ouve-me depressa: a minha 
alma desfaleceo. Nao retires de mim o teu 
rosto, por nao succeder que eu me torne se- 
melhante aos que descent ao fosso. 

8 Faze-me sentir pela manha a tua mise- 
ricordia, porque eu esperei em ti. Faze-me 
conhecer o caminho, por onde devo andar: 
porque eu levantei a minha alma a ti. 

9 Livra-me, Senhor, dos meus inimigos: 
a ti he que eu recorri: 

10 Ensina-me a fazer a tua vontade, por¬ 
que tu es o meu Deos. O. teu bom Espirito 
me conduzira a huma terra direita : 

11 Tu me faras viver, Senhor, na tua jus¬ 
tipa, para gloria do teu nome. Tu tiraras a 
minha alma da afflicpao : 

12 E tu na tua misericordia destruiras os 
meus inimigos. E tu perderas a todos os 
que attribulao a minha alma, porque eu sou 
teu servo. 

SALMO CXLIII. 
DE ACfAO DE GRAfAS. 

Q ALMO de David, contra Golias. 
^ Benedictus Dominus Deus mens. 

1 Bemdito seja o Senhor meu Deos, que 
ensina as minhas maos o como hao de com- 
bater, e os meus dedos o como hao de fazer 
a guerra. 

2 Elle he todo cheio de misericordia para 
mim : elle o meu refugio, elle o meu defen¬ 
sor, e o meu Salvador. Elle he o meu pro¬ 
tector, e eu esperei n’elle: elle o que sujeita 
o meu povo debaixo de mim. 

3 Senhor, quem he o homem para tu te 
manifestares a elle ? ou quem he o filho do 
homem para tu assim o estimares ? 

4 O homem tornou-se semelhante ao na- 
da: os seus dias passao como a sombra. 

5 Senhor, abaixa os teus Ceos, e desce : 
toca os montes, e elles se reduzirao em 
fumo. 

6 Faze brilhar os teus relampagos, e tu os 
dissiparas : dispara as tuas settas, e tu os 
encheras de turbapao. 

7 Estende la do alto a tua mao, e livra- 
me : salva-me da inundapao das aguas, e da 
mao dos filhos estrangeiros : 

8 D’aquelles, cuja lingua proferio pala- 
vras de vaidade, e cuja direita he huma di¬ 
reita cheia d’iniquidade. 

9 O’ Deos, eu te cantarei hum cantico 
novo : e eu celebrarei a tua gloria ao som do 
salterio de dez cordas. 

10 O' tu, que procuras a salvapao aos 
Reis; tu, que salvaste a David teu servo da 
espada matadora, livra-me; 

11 E tira-me d’entre as maos dos filhos 
estrangeiros, cuja boca proferio palavras de 
vaidade, e cuja direita he huma direita cheia 
d’iniquidade. 

12 Os seus filhos sao como humas plantas 
novas na sua mocidade : as suas filhas andao 
compostas, e omadas, como huns templos. 

13 Os seus celleiros estao tao cheios, que 
trasbordao huns nos outros. As suas ove- 
lhas sao fecundas, e a sua multidao se faz 
notavel, quando ellas sahem : 

14 Os seus bois sao gordos, e possantes. 
Nao ha entre elles muro arruinado, nem 
abertura, por onde se possa passar; nem nas 
suas prapas se ouvem clamores. 

15 Elles chamarao bemaventurado o 
povo, que possue estes bens: mas antes be¬ 
maventurado he o povo, que tem ao Senhor 
por seu Deos. 

SALMO CXLIV. 
DE LOUVOR, E EXULTApAO. 

OUVOR ao mesmo David. 
Exaltabo te, Deus meus Rex. 

1 Eu te exaltarei, 6 Deos, meu Rei, e 
bemdirei o teu nome agora, e por seculos de 
seculos. 

2 Eu te bemdirei cada dia, e eu louvarei 
o teu nome agora, e por seculos de seculos. 

3 O Senhor he grande, e digno de ser 
louvado infinitamente : e a sua grandeza nao 
tem limites. 
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4 Todas as gerapoes louvarao as tuas 
ebras, e publicarao o teu poder. 

5 Ellas fallarao da magnificencia da tua 
gloria, e da tua sanctidade: e ellas contarao 
as tuas maravilhas. 

6 Ellas dirao, qual he a virtude das tuas 
obras tao terriveis : e ellas farao entender, 
qual he a tua grandeza. 

7 Ellas attestarao, qual he a abundancia 
da tua dopura: e ellas cantarao em trans- 
portes de jubilo a tua justipa. 

8 O Senhor he clemente, e misericordioso: 
he paciente, e cheio de compaixao. 

9 O Senhor he [doce para todos: e as 
suas misericordias sao sobre todas as suas 
obras. 

10 Todas as tuas obras te louvem, Se¬ 
nhor : e os teus Santos te bemdigao. 

11 Elies publicarao a gloria do teu Reino, 
e elles celebrarao o teu poder : 

12 Para fazerem saber a seus filhos o teu 
poder, e a gloria magnifica do teu Reino. 

13 0 teu Reino he hum Reino, que se es- 
tende a todos os seculos : e o teu Imperio a 
todas as gerapoes. O Senhor he fiel em to¬ 
das as suas palavras, e he santo em todas as 
suas obras. 

14 0 Senhor sostem a todos os que estao 
para cahir: e elle levanta a todos os que- 
brados. 

15 Todos, Senhor, estao com os olhos em 
ti, esperando que tu lhes des o sustento a 
tempo opportuno. 

16 Tu abres a tua mao, e enches a todos 
os animaes dos effeitos da tua bondade. 

17 O Senhor he justo em todos os seus 
caminhos, e he santo em todas as suas obras. 

18 0 Senhor esta perto de todos os que 
o invocao; de todos os que o invocao de 
corapao. 

19 Elle cumprira a vontade dos que o 
temem, e ouvira a sua deprecapao, e salval- 
los-ha. 

20 O Senhor guarda a todos os que o 
araao ; e elle perdera a todos os peccadores. 

21 A minha boca publicara os louvores 
do Senhor : e toda a terra bemdiga o seu 
santo nome agora, e por seculos de seculos. 

SALMO CXLV. 
DE LOUVOR, E CONSOLApAO. 

A LLELUIA, d’Aggeo, e de Zacharias. 
Lauda, anima mea, Dominurn. 

1 O' alma minha, louva a Deos ; eu louva- 
rei ao Senhor toda a minha vida: eu cele- 
brarei a gloria do meu Deos, em quanto 
viver. Guardai-vos de por a vossa confianpa 
nos Principes, 

2 Ou nos filhos dos homens, donde nao 
pode vir a salvapao. 

3 Em tendo sahido a sua alma, elles se 
tornarao na terra, de que forao tirados: e 
n'este mesmo dia perecerao todos os seus 
pensamentos. 
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4 Bemaventurado aquelle, de quern o 
Deos de Jacob se declara protector; e cuja 
esperanpa he no Senhor seu Deos, 

5 Que fez o ceo, e a terra, o mar, e todas 
as cousas, que n’elles se contem. 

6 Que guarda sempre a verdade : que 
faz justipa aos que padecem injuria : que da 
o sustento aos que tem fome. O Senhor 
deslia aos que estao em grilhoes : 

7 O Senhor esclarece aos cegos. O Se¬ 
nhor levanta aos quebrados : o Senhor ama 
aos justos. 

8 O Senhor guarda aos peregrinos: elle 
tomara ao seu cuidado o orfao, e a viuva: 
e elle destruira o caminho dos peccadores. 

9 O Senhor hade reinar para sempre : o 
teu Deos, 6 Siao, hade reinar pelo decurso 
de todas as gerapoes. 

SALMO CXLVI. 
DE ACpAO DE GRApAS. 

alleluia. * 
^1 Laudate Dominurn, quoniam bonus est 
psalmus. 

1 Louvai ao Senhor, porque he bom 
louval-lo: o louvor, que se da ao nosso 
Deos, seja a elle agradavel, e digno de 
quem elle he. 

2 O Senhor, que edifica a Jerusalem, he 
o que ha de aj untar todos os filhos d’lsrael, 
que andao dispersos. 

3 Elle he o que sara aos que tem o cora- 
cao quebrado, e o que ata as suas feridas. 

4 Elle o que faz o prodigioso numero 
das estrellas, e que as conhece a todas pelo 
seu nome. 

5 Que grande he nosso Senhor! que 
maravilhoso o seu poder! a sua sabedoria 
nao tem ter mo. 

6 O Senhor toma na sua protecpao aos 
que sao mansos : porem aos peccadores elle 
os abate ate a terra. 

7 Cantai primeiro os louvores do Senhor 
em santos canticos : e publicai ao som da 
cythara a glorio do nosso Deos. 

8 Elle he o que cobre q ceo de nuvens, 
e o que prepara a chuva para a terra. 

Elle o que produz o feno nos montes, e 
o que faz crescer a herva para uso dos ho¬ 
mens. 

9 Elle o que da as bestas o sustento, que 
lhes he proprio; e o que alimenta os filhi- 
nhos dos corvos, quando elles o invocao. 

10 Elle nao gosta que alguem ponha a 
sua confianpa na forpa do cavallo ; nem he 
do seu agrado que o homem se assegure na 
firmeza das suas pemas. 

11 O seu gosto tem-no o Senhor n’aquel- 
les, que o temem, e nos que esperao na sua 
misericordia. 

SALMO CXLVII. 
'DE ACpAO DE GRApAS. 

ALLELUIA. 
Lauda, Jerusalem, Dominurn. 
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12 Louva, 6 Jerusalem, ao Senhor : lou- com os meninos, louvem o nome do Senhor: 
va, 6 Siao, ao teu Deos. 13 Porque nao ha senao elle, cujo nome 

13 Porque elle fortificcu as fechaduras seja grande, e elevado. O seu louvor he 
das tuas portas : e elle abencoou os filhos, acima do ceo, e da terra: 
que tu encerras dentro do teu circuito. 

14 Elle estabeleceo a paz ate os confins 
dos teus estados; e elle te farta do melhor 
paO. ■ >J i( ■'*: r.n- 

15 Elle envia a sua palavra a terra; e 
esta palavra corre com velocidade. 

16 Elle faz cahir a neve como la: elle 
espalha a nevoa como cinza. 

17 Elle envia o seu gelo, dividido n’uma 
infinidade de partes. Quern podera soffrer 
o rigor da sua frieza ? 

18 Mas eis-que depois envia elle a sua 
palavra: elle as fara derreter todas. Eis- 

que o seu espirito assopra, logo correrao as e os filhos de Siao saltern de gosto pelo seu 
aguas. tutvri nr/T/j' 

19 Elle annuncia a sua palavra a Jacob; 
os seus iuizos, e as suas ordenaooes a 
Israel. 

20 Elle nao o fez assim com nenhuma 
das outras napoes: e elle nao lhes manifestou 
os seus juizos1. Alleluia:^ £ ££voo.l 

SALMO CXLVIII. 
DE LOUVOR. 

A LLELUIA. 
-*-*■ Laudate Dominum de Calls, laudate 
eum in excelsis. 

1 Louvai ao Senhor vos, os que estais nos 
Ceos: louvai-o la nos mais altos lugares. 

2 Louvai-o, todos os que sois seus Anjos : 
louvai-o, todos os seus Exercitos. c 

3 Louvai-o, Sol, e Lua; louvai-o, estrei- 
las todas, e luz. 

4 Louvai-o, Ceos dos Ceos: e todas as 
aguas, que estao por cima dos Ceos, 

5 Louvem o nome do Senhor. Porque 
elle fallou, e eis logo feitas estas cousas : 
elle mandou, e ei-las logo creadas. 

6 Elle as estabeleceo para subsistirem 
eternamente, e por todos os seculos : elle 
lhes prescreveo as suas ordens, que nao hao 
de deixar de se cumprir. 

7 Louvai ao Senhor vos, os que estais na 
terra: vos, dragoes, e vos todos os abysmos. 

8 Vos fogo, saraiva, neve, gelo, ventos, 
.que excitais as tempestades; todos vos, que 
executais a sua palavra : 3 i 

9 Vos, montes, e todos os outeiros; ar- 
vores fructiferas com todos os cedros : 

10 Vos, bestas montezes, com todos os 
outros animaes: vos, serpentes ; e vos, 
aves, que tendes pennas. 

11 Os Reis da terra, e todos os povos; 
os Principes, e todos os juizes da terra : 

14 Elle he o que exaltou o poder do seu 
povo. Elle pois seja louvado por todos os 
seus Santos; pelos filhos dlsrael; pelo 
povo, que lhe he tao proximo. 

SALMO CXLIX. 

DE ACpAO DE GRACAS. 

ALLELUIA. 
Cantate Domino canticum novum ; laus 

ejus in Ecclesia sanctorum. 
1 Cantai ao Senhor hum cantico novo: 

soe o seu louver na assemblea dos Santos. 
2 Alegre-se Israel n’aquelle, que o creou: 

Rei. 
3 Elies louvem o seu nome em santos 

concertos: elles celebrem os seus louvores 
com o timbale, e com o salterio. 

4 Porque o Senhor poz o seu gosto no 
seu povo; e elle exaltara, e salvara aos que 
sao mansos. 

5 Os Santos se regozijaraS, vendo-se 
cheios de gloria: elles se alegrarao no des- 
cafipo dos seus leitos. 

6 Os louvores, com que elles exaltem a 
Deos, estarao na sua boca: e elles terao nas 
suas maos espadas de dous gumes, 

7 Para se vingarem das napoes, e para 
castigarem os povos: 

8 Para metterem os seus Reis em cadeias, 
e os seus Grandes em ferros; 

9 E para assim exercitarem contra elles 
o juizo, que esta prescrito. Tal he a gloria, 
que esta reservada para os seus Santos, 

SALMO CL; 
DE LOUVOR. 

Tudo o que sou, soe Deos. ■; 
A LLELUIA. 

Laudate Dominum in sanctis ejus. 
1 Louvai o Senhor residente no seu sanc- 

tuario : louvai-o assentado no throno incon- 
trastavel do seu poder. 

2 Louvai-o nos effeitos da sua virtude : 
louvai-o na sua grandeza, que he infinila. 

3 Louvai-o ao som da trombeta: louvai-o 
com o salterio, e com a cythara. 

4 Louvai-o com o tarnbor, e com a 
flauta: louvai-o ao toque da viola, e do 
orgao. 

5 Louvai-o com os timbales de hum som 
retumbante ; louvai-o com os timbales de 
hum som alegre. Tudo o que tern folego, 

12 Os mancebos, e as virgens, os velhos louve ao Senhor. Alleluia 
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L1VRO DOS PROVERBIOS, 

EM HEBREO MASLOTH. 

CAPITULO I. 
Desenho d'este Livro. Tomar o ensino. 

Fugir da companhia dos maos. Ouvir a 
vo.z da Sabedoria. 

TJARABOLAS de Salomao, filho de Da- 
vid, Rei d’Israel. 

2 Para se aprender a sabedoria, e a 
disciplina; 

3 Para se entenderem as palavras da pru- 
dencia, e receber a instrucpao da doutrina, a 
justipa, e o juizo, e a equidade ; 

4 A fim de se dar aos pequeninos astu- 
cia ; sciencia e entendimento ao mancebo. 

5 O sabio ouvindo-as, ficara mais sabio; 
e entendendo-as, possuira o leme. 

6 Atinara com a parabola e sua interpre- 
tacao, com as palavras dos sabios, e seus 
enigmas. 

7 Ora o temor do Senlior he o principio 
da sabedoria: os insensatos desprezao a 
sabedoria, e a doutrina. 

8 Ouve, filho meu, a instrucpao de teu 
pai, e nao largues a lei de tua mai: 

9 Para se accrescentar engrapado adorno 
a tua cabepa, e hum collar ao teu pescopo. 

10 Filho meu, se os peccadores te attra- 
hirem com os seus affagos, nao condescendas 
com elles. 

11 Se te disserem: Vem comnosco; fa- 
pamos emboscadas para derramar sangue; 
armemos lacos secretos ao innocente, que 
nos nao fez mal algum : 

12 Devoremo-lo vivo como o sepulchro, e 
inteiro como ao que da comsigo no cala- 
boupo. 

13 N’isto acharemos toda a sorte de bens, 
e de preciosidades; encheremos as nossas 
casas de despojos. 

14 Deita comnosco a tua sorte; seja 
huma so a bolsa de nos todos. 

15 Filho meu, nao vas com elles; guar- 
da-te de andar pelas suas veredas. 

16 Porque os seus pes correm para o 
mal, e se dao pressa a derramar sangue. 

17 Mas de balde se lanca a rede diante 
dos olhos dos que tem azas. 

18 Elles mesmos fazem traipoes contra o 
seu proprio sangue, e tramao enganos para 
ruina de suas proprias almas. 

19 Taes sao os caminhos de todos os 
avarentos : elles surprendem as almas dos 
que estao possuidos d’esta paixao. 

20 A sabedoria ensina de fora; ella faz 
ouvir a sua voz nas prapas publicas. 

514 

21 Ella grita a testa das assembleas do 
povo ; a entrada das portas da cidade pro- 
fere as suas palavras, dizendo ; 

22 Atd quando amareis, 6 crianpas, a 
infancia, e os insensatos cubiparao as cousas 
que lhes sao nocivas, e os imprudentes abor- 
recerao a sciencia ? 

23 Convertei-vos a minha correcpao: eis- 
aqui vou eu a propor-vos ja o meu espirito, 
e a intimar-vos as minhas palavras. 

24 Porque eu vos chamei, e vos nao qui- 
zestes ouvir-me; estendi a minha mao, e 
nao houve quem olhasse para mim. 

25 Desprezastes todos os meus conse- 
Ihos, e nao fizestes caso das minhas repre- 
hensoes. 

26 Pois eu me rirei tambem na vossa 
morte, e zombarei de vos, quando vos suc- 
ceder, o que temieis. 

27 Quando vos assaltar a calamidade re- 
pentina, e colher a morte como hum tempo¬ 
ral : quando vier sobre vos a tribula^ao e a 
angustia : 

28 Entao me invocarao elles, e eu nao os 
ouvirei: levantar-se-hao de madrugada, e 
nao me acharao : 

29 Pois que elles aborrecerao as instruc- 
£oes, e nao abraparao o temor do Senhor, 

30 Nem se submett&rao ao meu conse- 
lho, e desacreditarao toda a minha repre- 
hensao. 

31 ComeraS pois os fructos do seu cami- 
nho, e fartar-se-hao dos seus conselhos. 

32 A aversao dos meninos os matara, e 
a prosperidade dos insensatos os vira a 
perder. 

33 Mas aquelle que me ouvir, descanfara 
sem temor, e gozara da abundancia de bens, 
sem receio de mal algum. 

CAPITULO II. 
Receber a instruc^ao. Peclir a sabedoria. 

Vantagens que se achao na posse d'ella. 

Tj^ILHO meu, se tu receberes as minhas 
palavras, e tiveres os meus mandamentos 

escondidos dentro do teu corafao ; 
2 De sorte que o teu ouvido oupa attento, 

o que a sabedoria lhe diz: inclina o teu 
corapao a conhecer a prudencia. 

3 Porque se tu invocares a sabedoria, e 
inclinares o teu corapao para a prudencia : 

4 Se a buscares como o dinheiro, e ca- 
vares pela achar, como os que desenterrao 
thesouros: 
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5 Entao comprehenderas tu o temor do 
Senhor, e aeharas a sciencia de Deos : 

6 Porque o Senhor he o que da a sabe- 
doria, e da sua boea he que sahe a pruden- 
cia, e a sciencia. 

7 Elle reservara a salvapao para os que 
sao rectos ; e protegera aos que eaminhao 
era simplicidade; 

8 Sendo elle mesmo o que guarda as 
veredas da justipa, e o que esta de vigia 
sobre os caminhos dos Santos. 

9 Entao conheceras tu a justipa, e o jui- 
zo, e a equidade, e todas as veredas que sao 
boas. 

10 Se a sabedoria entrar no teu corapao, 
e a sciencia agradar a tua alma ; 

11 O conselho te guardara, e a pruden- 
cia te conservara; 

12 A fim de seres livre do caminho mao, 
e dos homens que fallao cousas perversas; 

13 Que deixao o caminho direito, e andao 
por caminhos tenebrosos : 

14 Que se alegrao depois de terem feito 
o mal, e triunfao nas peiores cousas : 

15 Cujos caminhos sao todos corrompi- 
dos, cujos passos sao infames. 

16 A fim de seres livre da mulher alheia, 
e da estranha, que usa de palavras brandas, 

17 E deixa o guia da sua puberdade, 
18 E se tem esquecido do pacto do seu 

Deos. Por quanto a sua casa pende para a 
morte, e as suas veredas para os infernos : 

19 Todos os que tem trato com ella nao 
voltarao, nem tomarao as varedas da vida. 

20 Para que andes pelo bom caminho : e 
nao largues as veredas dos justos. 

21 Porque os que sao rectos, habitarao 
na terra, e n’ella permanecerao os simplices. 

22 Porem os impios serao arrancados de 
cima da terra: e os que obrao iniquamente 
serao d’ella exterminados. 

CAPITULO III. 
Nao esquecer dos preceitos da sabedoria. Pur 

em I)eos toda a sua confianqa. Nao ser 
sabio a seus proprios olhos. FLonrar dos 
sens bens ao Senhor. Nao recusar o 
castigo. Louvores da sabedoria. Felici- 
dade dos que a possuem. Fazer bem a seu 
proximo. Nao Ihe fazer mal nenhum. 

"CRLHO meu, nao te esquepas da minha 
lei, e o teu corapao guarde os meus 

preceitos: 
2 Porque elles te accrescentarao largos 

dias, e annos de vida, e paz. 
3 Nao te desamparem a misericordia, e a 

verdade, poe-nas como hum collar a roda 
do teu pescopo, e grava-as sobre as taboas 
do teu corapao: 

4 E aeharas grapa, e sabia conducta 
diante de Deos, e dos homens. 

5 Tem confianpa em Deos de todo o teu 
eorapao, e nao te estribes na tua prudencia. 

6 Traze-o no pensamento em todos os 

teus caminhos, e elle mesmo dirigira os teus 
passos. 

7 Nao sejas sabio a teus proprios olhos: 
teme a Deos, e aparta-te do mal : 

8 Pois isto sera saude para o teu embigo, 
e a regadura dos teus ossos. 

9 Honra ao Senhor com a tua fazenda, e 
da-lhe das primicias-de todos os teus fructos : 

10 E se encherao os teus celleiros de 
fartura, e trasbordarao de vinho os teus 
lagares. 

11 Nao rejeites, filho meu, a correcpao 
do Senhor: nem caias em abatimento, 
quando por elle es castigado: 

12 Porque o Senhor castiga aquelle, a 
quem ama: e acha n’elle a sua compla- 
cencia, como hum pai em seu filho. 

13 Bemaventurado o homem, que achou 
a sabedoria, e que esta rico de prudencia: 

14 Melhor he a sua acquisipao, do que 
o trafico da prata, e seus fructos melhores 
do que o ouro mais fino, e mais depurado: 

15 Mais preciosa he que todas as ri- 
quezas: e tudo o mais que se deseja, nao 
se pode comparar com ella. 

16 Na sua direita esta a longura dos 
dias, e as riquezas, e a gloria na sua 
esquerda. 

17 Os seus caminhos sao caminhos fer- 
mosos, e de paz todas as suas veredas. 

18 He arvore da vida para aquelles, que 
lanparem mao d’elle: e bemaventurado o 
que a nao largar. 

19 O Senhor fundou a terra pela sabe¬ 
doria, estabeleceo os Ceos pela prudencia. 

20 Pela sua sabedoria he que os abysmos 
se romperao, e se condensao as nuvens em 
orvalho. 

21 Filho meu, nao se te escoem estas 
cousas de diante dos teus olhos: guarda a 
lei, e o conselho : 

22 E tera vida a tua alma, e engrapado 
adorno a tua garganta: 

23 Entao andaras tu com confianpa pelo 
teu caminho, e o teu pe nao tropepara : 

24 Se dormires, nao temeras : tu descan- 
paras, e o teu somno sera tranquillo : 

25 Nao te assustes do repentino pavor, 
nem das poderosas arremettidas, que venhao 
sobre ti, dos impios. 

26 Porque o Senhor estara ao teu lado, e 
elle guardara o teu pd para nao seres apa- 
nliado no lapo. 

27 Nao impidas que fapa bem aquelle 
que pode : se tu podes, faze-o tu mesmo 
tambem. 

28 Nao digas ao teu amigo: Vai, e 
torna : a manha te darei: quando tu lhe 
podes dar logo. 

29 Nao traces fazer mal ao teu amigo, 
tendo elle confianpa em ti. 

30 Nao facas processo contra qualquer 
homem sem motivo, quando elle te nao fez 
mal nenhum. 

2 I. 2 515 



PROVERBIOS IV. V. 

31 Nao invejes o homem injusto, nem 
imites os seus caminhos: 

32 Porque abominapao do Senhor he todo 
o enganador, e a sua conversacao he com os 
simplices. 

33 Havera indigencia na casa do impio 
enviada pelo Senhor: porem as habitapoes 
dosjustos serao abenpoadas. 

34 Elle escarnecera dos escarnecedores, 
e dara grapa aos mansos. 

35 Os sabios possuirao a gloria: a exal- 
tapao dos insensatos sera a sua ignominia. 

CAPITULO IV. 
Salomao exhorta os homens a sabedoria, como 

seu pai mesmo o exhortou. Guardar a 
disciplina. Fugir do caminho dos impios. 
Felicidade dosjustos, infelicidade dos maos. 
Guardar o seu coraqao. Vigiar sobre a 
lingua. Regular os seus passos. 

UVI, filhos, as instrucpoes de hum pai, 
e estai attentos para conhecerdes a pru- 

dencia. 
2 Contribuir-vos-hei com hum bom dom, 

nao deixeis a minha lei. 
3 Porque eu fui tambem filho de meu 

pai, tenrinho, e unigenito diante de minha 
mai: 

4 E elle me ensinava, e dizia: O teu co- 
racao receba as minhas palavras, guarda os 
meus preceitos, e viveras. 

5 Possue a sabedoria, possue a pruden- 
cia: nao te esquepas, nem te desvies das 
palavras da minha boca. 

6 Nao a largues, e ella te guardara: 
ama-a, e ella te conservara, 

7 Possue tu a sabedoria, que este he o 
principio da mesma sabedoria, e adquire a 
prudencia com todas as tuas posses : 

8 Arrebata-a, e ella te exaltara: ella te 
dara gloria, quando a tiveres abrapado : 

9 Ella dara a tua cabepa augmentos de 
grapas, e te cobrira com huma inclyta 
coroa. 

10 Ouve, filho meu, e recebe as minhas 
palavras, para que se te multipliquem os 
annos da tua vida. 

11 Eu te mostrarei o caminho da sabe¬ 
doria, guiar-te-hei pelas veredas da equi- 
dade: 

12 Nas quaes, depois que tiveres entrado, 
nao se estreitarao os teus passos, e correndo 
nao teras tropepo. 

13 Pega-te bem a disciplina, nao a lar¬ 
gues : guarda-a, porque ella he a tua vida. 

14 Nao te deleites nas veredas dos im¬ 
pios, nem te agrade o caminho dos maos. 

15 Foge d’elle, e nao passes por elle : 
desvia-te, e deixa-o : 

16 Porque elles nao dormem, sem terem 
feito mal: e se defraudao do somno, se nao 
tern armado alguma sancadilha: 

17 Elies comem o pao da impiedade, e 
bebem o vinho da iniquidade. 
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18 Mas a vereda dos justos, como luz 
que resplandece, vai adiante, e cresce ate o 
dia perfeito. 

19 O caminho dos impios he tenebroso : 
elles nao sabem aonde vao cahir. 

20 Filho meu, escuta os meus discursos, 
e inclina o teu ouvido para as minhas ex- 
pressoes : 

21 Ellas nao se tirem de diante dos teus 
olhos, conserva-as no meio do teu coracao : 

22 Porque ellas sao vida para os que as 
achao, e saude para toda a carne. 

23 Applica-te com todo o cuidado pos- 
sivel a guarda do teu corapao, porque d’elle 
he que procede a vida. 

24 Remove de ti a boca maligna, e este- 
jao longe de ti os labios que detrahem. 

25 Os teus olhos olhem direitos, e as 
tuas palpebras precedao os teus passos. 

26 Dirige a vereda, em que poes os teus 
pcs, e todos os teus caminhos serao firmes. 

27 Nao declines nem para a direita, nem 
para a esquerda: retira o teu pe do mal. 
Porque o Senhor conhece os caminhos, que 
estao a direita: e os que estao a esquerda, 
sao huns caminhos de perdicao. Mas elle 
mesmo endireitara as tuas carreiras, e 
guiando prolongara em paz os teus cami¬ 
nhos. 

CAPITULO V. 

Nao se deixar ir atras dos artificios da mu- 
Iher adullera. Fntregar-se a sua esposu. 
Consequencias funestas do adulterio. 

TjRLHO meu, attende a minha sabedoria, 
e inclina o teu ouvido para a minha 

prudencia, 
2 A fim de vigiares sobre a guarda dos 

teus pensamentos, e para que os teus labios 
conservem huma exacta disciplina. Nao te 
deixes ir atras dos artificios da mulher: 

3 Porque os labios da prostituta sao 
como o favo donde corre o mel, e a sua 
garganta he mais lustrosa, do que o azeite : 

4 Mas o seu fim he amargoso como o 
absinthio, e talhante como a espada de dous 
gumes. 

5 Os seus pes descem a morte, e os seus 
passos baixao ate os infernos. 

6 Elles nao andao pela vereda da vida, 
os seus passos sao vagabundos, e ininvesti- 
gaveis. 

7 Agora pois, filho meu, ouve-me, e nao 
te apartes das palavras da minha boca. 

8 Alonga d’ella o teu caminho, e nao 
chegues as portas de sua casa. 

9 Nao des a tua honra as alheias, nem os 
teus annos a cruel: 

10 Para que nao succeda que os estra- 
nhos enriquepao dos teus bens, e que os 
teus trabalhos estejao na casa d’outran, 

11 E que tu gemas no fim, quando ti¬ 
veres consumido as tuas carnes, e o teu 
corpo, e digas: 
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12 Porque detestei eu a disciplina, e 
porque nao cedeo as reprehensoes o meu 
coraeao, 

13 Nera ouvi a voz dos que me ensina- 
vao, nem appliquei aos Mestres o meu 
ouvido ? 

14 Quasi que em todo o mal me achei, 
no meio da Igreja, e da Synagoga. 

15 Bebe da agua da tua cisterna, e das 
correntes do teu poco. 

16 Corrao fora os regatos da tua fonte, e 
tu reparte as tuas aguas nas ruas. 

17 Possue-as tu so, e nao tenhao parte 
n’ellas os estranhos. 

18 A tua veia seja bemdita, e vive alegre 
com a mulher que tomaste, sendo mof o : 

19 Ella seja para ti a corf a que muito 
amas, e o teu engrafadissimo veadinho: os 
seus peitos te embebedem em todo o tempo, 
no seu amor, busca sempre o teu prazer. 

20 Porque te deixas, filho meu, enganar 
da alheia, e repousas no seio de huma outra? 

21 O Senhor olha attentamente para os 
caminhos do homem, e considera todos os 
seus passos. 

22 As suas mesmas iniquidades prendem 
ao impio, e he apertado com as ataduras 
dos seus peccados. 

23 Elle morrera, porque nao admittio a 
correcfao, e se achara enganado pelo ex- 
cesso da sua loucura. 

CAP1TULO VI. 
Obrigagoes do que deo caugao por outro. O 

preguigoso excitado ao trabalho. Ruina 
do que semea discordias. Aproveitar-se 
da instrucgdo. Defender-se da mulher 
adullera. 

'C'lLIIO meu, se ficares por fiador do teu 
amigo, deste por elle a tua mao a hum 

estranho, 
2 Tu te metteste no laco com as palavras 

da tua boca, e ficaste preso pelas tuas pro- 
prias expressoes. 

3 Faze pois, filho meu, o que te digo, e 
livra-te a ti mesmo: pois que cahiste nas 
maos do teu proximo. Discorre de huma 
para outra parte, apressa-te, desperta ao teu 
amigo: 

4 Nao deixes entregarem-se os teus olhos 
ao somno, nem dormitem as tuas palpebras. 

5 Salva-te como huma coifa que escapa 
da mao, e como hum passaro que foge 
dentre as maos do armador. 

6 Vai ter, 6 preguifoso, com a formiga, e 
considera os seus caminhos, e aprende d’ella 
a sabedoria: 

7 A qual nao tendo conductor, nem 
mestre, nem principe, 

8 Faz o seu provimento no estio, e ajunta 
no tempo da seifa de que se sustentar. 

9 Ate quando dormiras tu, 6 preguif oso ? 
Quando te levantaras do teu somno ? 

10 Hum poucochinho dormiras, outro 

poucochinho dormitaras, outro poucochinho 
cruzaras as maos para dormires : 

11 E vira sobre ti a indigencia, como 
hum caminheiro, e a pobreza, como hum 
homem armado. Se tu porem fores dili- 
gente, vira a tua messe como huma fonte, e 
a pobreza fugira longe de ti. 

12 O homem apostata he hum homem 
inutil, caminha com boca perversa, 

13 Elle faz sinaes com os olhos, bate com 
o pe, falla com os dedos, 

14 Com corafao depravado maquina o 
mal, e em todo o tempo semea disturbios : 

15 A este tal vira derepente a sua per- 
difao, e de improviso sera quebrantado, e 
nao lera mais d’ahi por diante remedio. 

16 Seis sao as cousas, que o Senhor abor- 
rece, e a sua alma detesta a setima. 

17 Olhos altivos, lingua mentirosa, maos 
que derramao sangue innocente, 

18 Corafao que maquina malvadissimos 
projectos, pes velozes para correr ao mal, 

19 Testemunha falsa que profere menti- 
ras, e o que semea discordias entre seus 
irmaos. 

20 Conserva, filho meu, os preceitos de 
teu pai, e nao largues a lei de tua mai. 

21 Traze-os incessantemente atados ao 
teu corapao, e postos a roda da tua gar- 
ganta. 

22 Quando andares, elles te acompa- 
nhem : quando dormires, elles te guardem, 
e em acordando, falla com elles : 

23 Porque o mandamento he huma can- 
deia, e a lei huma luz, e a reprehensao da 
disciplina o caminho da vida : 

24 Para que te guardem da ma mulher, 
e da lingua lisongeira da estranha. 

25 Nao cobice o teu corafao a sua fer- 
mosura, nem te deixes prender dos seus 
acenos: 

26 Porque o prefo da meretriz apenas 
he de hum pao : mas a "mulher, cativa a 
alma do homem, a qual nao tern prefo. 

27 Acaso pode o homem esconder o fogo 
no seu seio, sem que ardao os seus vestidos ? 

28 Ou pode elle andar por cima das 
brazas, sem que se queime a planta de seus 
pes ? 

29 Assim, o que se chega a mulher de 
seu proximo, nao ficara limpo, depois de a 
tocar. 

30 Nao he grande culpa, quando algum 
furtar: porque furta para saciar a sua esfa- 
meada alma: 

31 Tambem depois de colhido fis maos, 
pagara sete vezes em dobro, e entregara to- 
dos os bens de sua casa. 

32 Porem o que he adultero, perdera a 
sua alma por causa da loucura do seu co- 
racao: 

33 Elle ajunta para si a infamia, e a ig- 
nominia, e o seu opprobrio nao se apagara 
nunca: 
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34 Porque o ciume, e o furor do marido 
nao lhe perdoara no dia da vinganpa: 

35 Nem elle se dobrara aos rogos de ne- 
nhum, nem recebera em satisfapao presentes, 
ainda que sejao em mui grande numero. 

CAPITULO VII. 
Exhortaqao ao amor da sabedoria. Defen- 

der-se dos artificios da mulher adultera. 
' Infelicidade d'aquelles, que se deixdo ca- 

tivar d'ella. 

TpiLHO meu, guarda as minhas palavras, 
e esconde dentro de ti os meus pre- 

ceitos. Filho, 
2 Observa os meus mandamentos, e vi- 

veras : e guarda a minha lei como a menina 
do teu olho: 

3 Traze-a atada aos teus dedos, escreve-a 
nas taboas do teu corapao. 

4 Dize a sabedoria, tu es minha irma : e 
chama a prudencia a tua amiga, 

5 Para que te guarde da mulher estranha, 
e da alheia, que adoca as suas palavras. 

6 Porque des da janella da minha casa 
me tenho posto a olhar por entre as grades, 

7 E vejo aos incautos, considero a hum 
mancebo insensato, 

8 Que passa pela rua junto da esquina, e 
pelo pe da casa d’aquella anda 

9 Sendo ja escuro, quando o dia se vai 
acabando, nas trevas e obscuridade da 
noite. 

10 E eis-que lhe sahe ao encontro esta 
mulher, ornada a moda das prostitutas, 
prevenida para cacar as almas, falladora, e 
andeja, 

11 Nao lhe soffrendo o corapao estar 
queda, nem podendo ter os pcs dentro em 
casa, 

12 Pondo-se d’emboscada humas vezes 
fora, outras nas prapas, outras as esquinas. 

13 E tendo mao no mancebo, o beija, e 
com huma cara sem vergonha, lhe faz cari- 
cias, dizendo: 

14 Pela tua saude offered victimas, hoje 
dei cumprimento aos meus votos: 

15 Por isso te sahi ao encontro, dese- 
jando ver-te, e eis-que te achei. 

16 Fiz sobre cordoes a minha cama, 
cobri-a com colchas bordadas do Egypto : 

17 Perfumei a minha camara de myrra, 
d’aloe, e de cinnamomo. 

18 Vem, embriaguemo-nos de amores, e 
gozemos das delicias desejadas, ate que 
amanhepa o dia: 

19 Porque meu marido nao esta em sua 
casa, foi sazer huma jornada muito dila- 
tada: 

20 Levou comsigo hum saquitel de di- 
nheiro : la para o dia da lua cheia he que 
ha de voltar a sua casa. 

21 Metteo-o assim na rede com os seus 
longos discursos, e o arrastou com as lison- 
ias dos’seus labios. 
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22 Segue-a logo como boi que he levado 
ao sacrificio, e como cordeiro que vai sal- 
tando, e ignora o nescio que he arrastado 
para huma prizao, 

23 Atd que huma setta lhe traspassa o 
figado : como ave que apressada corre ao 
lapo, e nao sabe que se trata do perigo da 
sua vida. 

24 Ouve-me pois agora, filho meu, e 
esta attento as palavras da minha boca. 

25 Nao se deixe arrastar o teu espirito a 
ir pelos caminhos d’esta mulher: nem tu te 
deixes enganar das suas veredas : 

26 Porque a muitos derribou feridos, e 
os mais fortes por ella forao mortos. 

27 Caminhos do inferno sao a sua casa, 
que penetrao ate as entranhas da morte. 

CAPITULO VIII. 

A sabedoria convidando os hornens a que vc- 
nhdo a ella, e recebao as suas instrucgoes. 
Excellencia da sabedoria. Ella esta em 
Deos desde toda a eternidade. As suas 
delicias sao estar com os homens. Felici- 
dade dos que a ouvem. Infelicidade dos 
que a aborrecem. 

T30R ventura a sabedoria nao esta cla- 
mando, e a prudencia nao faz ouvir a 

sua voz ? 
2 No mais alto e elevado das eminencias 

ao longo do caminho, no meio das veredas 
posta em pe, 

3 Junto as portas da cidade, na mesma 
entrada, falla, dizendo : 

4 A vos, 6 homens, he que eu estou cla- 
mando, e aos filhos dos homens he que se 
dirige a minha voz. 

5 Aprendei, 6 pequeninos, a astucia, e 
vos, insensatos, prestai-me attenpao. 

6 Ouvi, porque tenho de vos fallar acerca 
de grandes cousas : e os meus labios se 
abrirao para annunciarem o que he recto. 

7 A minha garganta meditara a verdade, 
e os meus labios detestarao ao impio. 

8 Justos sao todos os meus discursos, 
n’elles nao ha cousa ma, nem depravada : 

9 Rectos sao para os intelligentes, e de 
equidade para os que achao sciencia. 

10 Recebei as minhas instrucpoes com 
maior gosto, do que se recebesseis dinheiro : 
escolhei antes a doutrina, que o ouro. 

11 Porque melhor he a sabedoria, que 
todas as riquezas de mais subido valor: e 
tudo quanto he appetecivel, com ella se nao 
pode comparar. 

12 Eu a sabedoria, habito no conselho, 
e me acho presente aos pensamentos ju- 
diciosos. 

13 0 temor do Senhor aborrece o mal: 
eu detesto a arrogancia, e a soberba, e o 
caminho corrompido, e a boca de duas 
linguas. 

14 Meu he o conselho e a equidade; 
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minha he a prudencia, minha he a forta- 
leza. 

15 Por mim rein&o os Reis, e por mim, 
decretao ao legisladores o que he justo. 

16 Por mim imperao os Principes, e 
por mim he que os poderosos decretao a 
justica. 

17 Eu amo aos que me amao : e os que 
vigiao des de manha por me buscarem, 
achar-me-hao. 

18 Comigo estao as riquezas, e a gloria, 
a magnifica opulencia, e a justipa. 

19 Porque melhor he o meu fructo que o 
ouro, e que a pedra preciosa; e as minhas 
produccoes melhores que a prata escolhida. 

20 Eu ando nos caminhos da justipa, no 
meio das veredas do juizo, 

21 Para enriquecer aos que me amao, e 
para encher os seus thesouros. 

22 O Senhor me possuio no principio de 
seus caminhos, des do principio antes que 
creasse cousa alguma. 

23 Des da eternidade fui constituida, e 
des do principio, antes da terra ser creada. 

24 Ainda nao havia os abysmos, e eu 
estava ja concebida : ainda as fontes das 
aguas nao tinhao arrebentado : 

25 Ainda se nao tinhao assentado os 
montes sobre a sua pesada massa: antes 
de haver outeiros, era eu dada a luz: 

26 Ainda elle nao tinha feito a terra, 
nem os rios, nem tinha firmado o Mundo 
sobre os seus polos. 

27 Quando elle preparava os Ceos, eu 
me achava presente : quando com lei certa, 
e dentro do seu ambito encerrava os abys¬ 
mos : 

28 Quando firmava la no alto a regiao 
etherea, e quando equilibrava as fontes das 
aguas: 

29 Quando circumscrevia ao mar o seu 
termo, e punha lei as aguas, para que nao 
passassem os seus limites : quando susten- 
tava pendentes os fundamentos da terra. 

30 Estava eu com elle regulando todas 
as cousas: e cada dia me deleitava, brin- 
cando em todo o tempo diante d’elle. 

31 Brincando na redondeza da terra, e 
achando as minhas delicias em estar com os 
filhos dos homens. 

32 Agora pois, filhos, ouvi-me: Bema- 
venturados os que guardao os meus ca¬ 
minhos. 

33 Ouvi a instrucpao, e sede sabios, e 
nao queirais rejeital-la. 

34 Bemaventurado o homem, que me 
ouve, e que vela todos os dias a entrada da 
minha casa, e que esta feito espia as om- 
breiras da minha porta. 

35 Aquelle que me achar, achara a vida, 
e havera do Senhor a salvapao : 

36 Aquelle porem que peccar contra 
mim, fara mal a sua alma. Todos os que 
me aborrecem, amao a morte. 

CAPITULO IX. 

A sabedoria cdificou para si huma casa, prc- 
parou hum banquete, c convidou para elle 
os homens. Desgraqado o que desprezar 
o seu convite. A midher insensata tani- 
bem chama a si os homens. Desgraqado 
o que se deixar veneer dos seus attrac- 
tivos. 

SABEDORIA edificou para si huma 
casa, cortou sete columnas. 

2 Immolou as suas victimas, preparou o 
vinho, e dispoz a sua mesa. 

3 Enviou as suas escravas a chamar a 
fortaleza, e as muralhas da cidade: 

4 Todo o que he simples, venha a mim. 
E aos insensatos disse : 

5 Vinde, comei o pao, que eu vos dou, e 
bebei o vinho que vos preparei. 

6 Deixai a infancia, e vivei, e andai pelos 
caminhos da prudencia. 

7 Aquelle que instrue ao mofador, a si 
mesmo se faz injuria: e aquelle, que repre- 
hende ao impio, a si mesmo se deshonra. 

8 Nao reprehendas ao mofador, para que 
elle te nao aborrepa: reprehende ao sabio, 
e elle te amara. 

9 Da oceasiao ao sabio, e se lhe accres- 
centara sabedoria. Ensina ao justo, e se 
apressara em aprender. 

10 O principio da sabedoria he o temor 
do Senhor: e a sciencia dos Santos, he a 
prudencia. 

11 Porque por mim se augmentara o nu- 
mero dos, teus dias, e eu ajuntarei novos 
annos a tua vida. 

12 Se fores sabio, para ti mesmo o seras: 
e se fores mofador, tu so experimentaras o 
mal. 

13 A mulher insensata, e gritadeira, e 
cheia de attractivos, e que de todo nao sabe 
nada, 

14 Assentou-se a porta de sua casa sobre 
huma cadeira, n’um lugar alto da cidade, 

15 Para chamar aos que passavao pela 
estrada, e que hiao andando o seu caminho, 
dizendo : 

16 0 que he simples, decline para mim. 
E ao insensato disse ella : 

17 As aguas furtivas sao mais doces, e o 
pao tornado as escondidas he mais gostoso. 

18 Mas elle ignorou, que os gigantes estao 
com ella, e que os seus convidados se achao 
nas profundezas do inferno. 

CAPITULO X. 
Do filho sabio, e do insensato ; do justo, e do 

impio; do diligente, e do preguiqoso ; da 
caridade, e do odio; da boa, e da ma 
lingua. 

Parabolas de Salomao.. 
FILHO sabio a seu pai d:i alegria: 
por£m o filho insensato he a tristeza de 

sua mai. 
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2 Os thesouros da impiedade de nada 
servirao : mas a justipa livrara da morte. 

3 O Senhor nao affligira com fome a 
alma do justo, e desfara as traicoes dos 
impios. 

4 A mao remissa tern produzido indi- 
gencia: mas a mao dos fortes adquire ri- 
quezas. 

Aquelle, que se estriba em mentiras, sus- 
tenta-se de ventos: e este mesmo corre atras 
dos passaros que voao. 

5 Aquelle, que ajunta no tempo da 
messe, lie filho sabio : mas o que ronea no 
estio, he filho da confusao. 

6 A benp ao do Senhor he sobre a cabepa 
do justo : mas a iniquidade dos impios 
cobre-lhes o rosto. 

7 A memoria do justo sera acompanhada 
de louvores : e o norne dos impios apo- 
drecera. 

8 O homem, que he sabio do corapao, 
recebe os avisos : e o insensato he ferido 
pelos labios. 

9 Aquelle, que anda em simplicidade, 
anda affoutamente : aquelle porem que per- 
verte os seus caminhos, sera descuberto. 

10 O que da d’olho, causara dor: e o 
Insensato sera estimulado pelos labios. 

11 A boca do justo he veia de vida ; e a 
boca dos maos esconde a iniquidade. 

12 0 odio excita reixas: e a caridade 
cobre todos os delictos. 

13 Nos labios do sabio se acha a sabe- 
doria: e a vara sobre as costas d’aquelle, 
que nao tem senso. 

14 Os sabios escondem a sciencia : mas 
a boca do insensato esta proxima a con¬ 
fusao. 

15 0 cabedal do rico he a cidade da sua 
fortaleza: a indigencia dos pobres os enche 
de pavor. 

16 A obra do justo conduz a vida: mas 
o fructo do impio tende ao peccado. 

17 O que guarda a disciplina, esta no 
caminho da vida: o que porem nao faz caso 
das reprehensoes, extravia-se. 

18 Os labios mentirosos escondem o 
odio: aquelle que abertamente ultraja, he 
hum insensato. 

19 No muito fallar nao faltara peccado : 
mas o que modera os seus labios, he pru- 
dentissimo. 

20 A lingua do justo he huma prata de- 
purada: mas o coracao dos impios he de 
nenhum prepo. 

21 Os labios do justo ensinao a muitissi- 
mos : mas os que sao ignorantes, morrerao 
na indigencia de corapao. 

22 A benpao do Senhor faz os ricos, e 
nao se achara com elles a afflicpao. 

23 O insensato commette o crime como 
por galhofa : mas a sabedoria he para o 
homem prudencia. 

24 O que o impio teme, isso virfi sobre 
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elle ; aos justos se lhes concedera o set! 
desejo. 

25 O impio desapparecera, como huma 
tempestade que passa: mas o justo sera 
como hum fundamento eterno. 

26 Qual o vinagre para os dentes, e o 
fumo para os olhos, tal he o preguiposo para 
aquelles, que o mandarao. 

27 O temor do Senhor prolongara os 
dias : e os annos dos impios serao abbre- 
viados. 

28 A expectapao dos justos he alegria: 
mas a esperanpa dos impios perecera. 

29 O caminho do Senhor he a fortaleza 
do innocente: e pavor para os que obrao 
mal. 

30 O justo nao serfi nunca abalado : po¬ 
rem os impios nao habitarao sobre a terra. 

31 A boca do justo frutificara sabedoria : 
a lingua dos maos perecera. 

32 Os labios dos justos considerao o que 
pode agradar : e a boca dos impios cousas 
perversas. 

CAPITULO XI. 
Vantagens dos justos, e dos sabios, por con- 

traposicdo as infdicidades dos maos, e dos 
insensatos. 

BALANCA enganosa, he abominapao 
diante do Senhor: e o peso justo, he a 

sua vontade. 
2 Onde houver soberba, ahi havera tam- 

bem ignominia: onde porem ha humildade, 
ahi ha igualmente sabedoria. 

3 A simplicidade dos justos conduzi-los- 
ha felizmente : e os enganos dos perversos 
serao a sua ruina. 

4 As riquezas nao servirao de nada no 
dia da vinganpa: mas a justipa livrara da 
morte. 

5 A justipa do simples fara feliz o seu 
caminho : e pela sua impiedade se precipi- 
tara o impio. 

6 A justipa dos rectos livral-los-ha: e 
em seus mesmos lapos serao apanhados os 
iniquos. 

7 Morto o homem impio, nao restara 
mais esperanca alguma: e a expectapao dos 
ambiciosos perecera. 

8 O justo foi livre da angustia: e o impio 
sera entregue em lugar d’elle : 

9 O fingidor, com a boca engana ao seu 
amigo : mas os justos serao livres pela 
sciencia. 

10 Nos bens dos justos exultara a cidade: 
e na perdipao dos impios havera acpao de 
grapas. 

11 A cidade sera exaltada pela benpao 
dos justos : e destruida pela boca dos im¬ 
pios. 

12 O que nao tem senso, despreza ao 
seu amigo: mas o homem prudente calar- 
se-ha. 

13 O que anda com dobreza, descobre 
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6s segredos : mas o que he de corapao leal, icala o que o amigo lhe confiou. 
14 Onde nao ha quern governe, perecera 

o povo : onde porem ha muitos conselhos, 
alii havera salvapao. 

15 Aquelle, que se faz responsavel por 
hum estranho, cahira na desventura : mas 
o que evita os lapos, estara em seguranpa. 

16 A mulher de engrapada compostura 
alcanpara gloria : o os robustos terao ri- 
quezas. 

17 O homem caritativo faz bem a sua 
alma: mas o que he cruel, repelle ate os 
seus mesmos propinquos. 

18 0 impio faz obra, que nao subsiste : 
mas para o que semea justica ha fiel recom- 
pensa. 

19 A clemencia abre o caminho para a 
vida: e o seguimento dos males conduz 
para a morte. 

20 O Senhor abomina o corapao corrom- 
pido : e o seu affecto he para os que andao 
em simplicidade. 

21 O mao nao sera innoeente, ainda 
quando tiver huma mao sobre outra : mas 
a linhagem dos justos sera salva. 

22 A mulher fermosa, e insensata he 
como hum annel d’ouro na tromba de huma 
porca. 

23 O desejo dos justos estende-se a 
todo o bem : a expectapao dos hnpios he o 
furor. 

24 Huns repartem o que he seu, e ficao 
mais ricos: outros arrebatao o que nao he 
seu, e sempre estao em pobreza. 

25 A alma, que faz bem, sera engrossa- 
da: e o que embriaga, tambem sera em- 
briagado. 

26 O que esconde o trigo, sera amaldi- 
poado entre os povos : e a benpao vira 
sobre a cabeca dos que o vendem. 

27 Aquelle, que anda vendo como fara 
bem, he ditoso em se levantar ao romper da 
manha : aquelle porem que anda buscando 
como fara mal, sera d’elle opprimido. 

28 O que confia nas suas riquezas, cahira: 
mas os justos abrolharao como a arvore, que 
tem a folha sempre verde. 

29 O que traz a sua casa inquieta, nao 
possuira senao ventos: e o que he insensate, 
servira ao sabio. 

30 O fructo do justo he arvore de vida: 
e o que ampara as almas, he sabio. 

31 Se o justo he punido na terra, quanto 
mais o impio, e o peccador ? 

CAPITULO XII. 
Amur a correc^ao. Cultivur a piedade. 

Sorte dos bans, e dos maos. Do homem 
loborioso. Do sabio, e do insensuto. Dos 
bens, e dos males causados pela lingua. 

A QUELLE, que ama a disciplina, ama a 
sciencia: mas o que aborrece as repre- 

hensoes, he hum insensate. 

2 Aquelle, que he bom, tera do Senhor 
graca: mas o que poe a confianpa nos seus 
proprios pensamentos, obra como impio. 

3 O homem nao se corroborara pela 
impiedade ; e a raiz dos justos nao sera 
abalada. 

4 A mulher diligente he a coroa de seu 
marido: e a que obra cousas dignas de con- 
fusao, far-lhe-ha apodrecer os ossos. 

5 Os pensamentos dos justos sao cheios 
de justipa : e os conselhos dos impios sao 
cheios de fraudulencia. 

6 As palavras dos impios armao traipoes, 
a fim de verter sangue: a boca dos justos 
sera a que os livre. 

7 Transtorna aos impios, e nao subsisti- 
rao : mas a casa dos justos permanecera 
firme. 

8 O homem sera conhecido pela sua 
doutrina: mas o que he vao, e nao tem 
senso, estara exposto ao desprezo. 

9 Mais val o pobre, que ainda assim tem 
o que lhe basta para passar, do que o jac- 
tancioso, e necessitado de pao. 

10 O justo attende pela vida dos seus 
animaes : mas as entranhas dos impios sao 
crueis. 

11 Aquelle, que lavra a sua terra, sera 
farto de pao: mas o que se entrega ao ocio, 
he quanto pode ser insensate. 

Aquelle, que faz gosto de se demorar em 
beber vinho, deixa affronta nas suas fortifi- 
capoes. 

12 O desejo do impio he apoiar-se na 
forpa dos que sao os peiores de todos : 
mas a raiz dos justos cada vez lanca mais 
garfos. 

13 Pelos peccados dos labios se vai ap- 
propinquando a ruina ao mao: porem o 
justo escapara dos transes mais apertados. 

14 Cada hum sera cheio de bens, con- 
forme for o fructo da sua boca, e ser-lhe-ha 
dada a retribuicao conforme forem as obras 
das suas maos. 

15 O caminho do insensate he direito 
aos seus olhos : o que porem he sabio, ouve 
os conselhos. 

16 O fatuo logo mostra a sua ira: mas 
o que dissimula a injuria, he prudente. 

17 Aquelle, que affirma o que bem sabe, 
he hum manifestador de justipa: mas o que 
mente, he huma testemunha enganadora. 

18 Ha quem promette, e como ferido 
com huma espada, he pela consciencia esti- 
mulado : mas a lingua dos sabios he saude. 

19 0 labio de verdade sera sempre cons- 
tante: mas a testemunha que he inconside- 
rada, urde huma linguagem de mentira. 

20 No corapao dos que pensao males ha 
engano : porem aquelles, que tem conselhos 
de paz, segue o gozo. 

21 Nao entristecera ao justo cousa algu- 
ma, qualquer que for a que lhe acontecer : 
mas os impios estarao cheios de mal. 
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22 Os labios mentirosos sao abominapao 
para o Senhor: mas os que obrao fielmente, 
lbe agradao. 

23 O homem sagaz encobre a sciencia: o 
corafao do insipiente apressa-se a manifes- 
tar a sua estulticia. 

24 A mao dos fortes dominant: porem 
a'que he remissa, sera sujeita a pagar tri- 
butos. 

25 A melancolia no corajao do homem o 
abatera, e com boas palavras se alegrara. 

26 Aquelle, que por amor do seu amigo 
nao faz caso de passar por alguma perda, he 
justo : mas o caminho dos impios seduzil- 
los-ha. 

27 O fraudulento nao achara ganancia: 
e o cabedal do homem sera ouro precioso. 

28 A vida esta na vereda da justipa : mas 
o caminho que he descaminho, guia para a 
morte. 

CAPITULO XIII. 
O filho sabio, ou insensato. Reserva que 

deve haver nas palavras. O pobre rico, 
e o rico pobre. Breve duraquo do esplen- 
dor dos impios. Bens adquiridos muito 
depressa. Passar a vida com os sabios. 
Castigar a sens jilhos. Cubiqa dos maos 
insaciavel. 

FILHO sabio he a doutrina do pai: 
o que he porem mofador, nao ouve 

quando o reprehendem. 
2 O homem sera farto de bens pelo fructo 

da sua boca: mas a alma dos prevaricadores 
he cheia d’iniquidade. 

3 Aquelle, que guarda a sua boca, guarda 
a sua alma: mas o que he inconsiderado 
para fallar, sentira males. 

4 O preguifoso quer, e nao quer: mas a 
alma dos que trabalhao engordara. 

5 O justo detestara a palavra mentirosa : 
mas o impio confunde, e sera confundido. 

6 A justipa guarda o caminho do inno- 
cente: mas a impiedade faz dar sancadilha 
ao peccado^ 

7 Ha hum que parece rico, nao tendo 
nada: e ha outro que parece pobre, achan- 
do-se no meio de muitas riquezas. 

8 O resgate da vida do homem sao as 
suas riquezas : mas o que he pobre, nao 
supporta a increpapao. 

9 A luz dos justos alegra: mas a candeia 
dos impios apagar-se-ha. 

10 Entre os soberbos sempre ha conten- 
das : mas os que tudo fazem com conselho, 
regem-se pela sabedoria. 

11 Os bens, que se ajuntao muito de¬ 
pressa, diminuir-se-hao: mas os que se 
colhem a mao, pouco a pouco, multiplicar- 
se-hao. 

12 A esperanpa que se retarda afflige a 
alma: o desejo que se cumpre he huma 
arvore de vida. 

13 Aquelle, que detrahe d’alguma cousa, 
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por si mesmo se obriga para o futuro : mas 
o que teme o preceito, andarfi em paz. 

As almas dolosas errao nos peccados : 
mas os justos sao compassivos, e usao de 
misericordia. 

14 A lei do sabio he huma fonte de vida, 
para evitar a ruina da morte. 

15 A boa doutrina dara graca : no cami¬ 
nho dos despresadores ha voragem. 

16 0 homem prudente tudo faz com con¬ 
selho : mas o que he insensato descobre a 
sua loucura. 

17 0 mensageiro do impio cahira no mal: 
mas o embaixador fiel he saude. 

18 Aquelle, que deixa a disciplina, expe- 
rimentara indigencia, e ignominia : mas o 
que se sujeita a quern o reprehende, sera 
glorificado. 

19 O desejo, no caso que se cumpra, de- 
leita a alma: os insensatos detestao aos que 
fogem do mal. 

20 Aquelle, que anda com os sabios, 
sera sabio : o amigo dos insensatos far-se-ha 
semelhante a elles. 

21 O mal persegue aos peccadores: e os 
bens serao a recompensa dos justos. 

22 O homem virtuoso deixa por her- 
deiros a seus tilhos, e seus netos: e os 
bens do peccador estao reservados para o 
justo. 

23 Nos campos, que se herdao dos pais, 
nascem abundantes fructos: e estes vem a 
ajuntar-se para outros por falta de juizo. 

24 Aquelle, que perdoa a vara, aborrece 
seu filho: mas o que o ama, continuada- 
mente o corrige. 

25 O justo come, e enche a sua alma: 
mas o ventre dos impios he insaciavel. 

CAPITULO XIV. 
Differentes caracteres dos sabios, e dos insen¬ 

satos. Sorte differente dos justos, e dos 
injustos. Trabalho. Temor de JJeos. 
Paciencia. Compadecer-se dos pobres. 

MULIIER prudente edificaa sua casa: 
a insipiente destruira ainda com as suas 

maos a que esta ja feita. 
2 Aquelle, que anda pelo caminho di- 

reito, e que teme a Deos, he despresado 
pelo outro, que anda pelo caminho infame. 

3 Na boca do insensato esta a vara da 
soberba : mas os labios dos sabios sao os 
que os conservao. 

4 Onde nao ha bois, despejada esta a 
abegoaria: mas onde ha muitas searas, ahi 
esta manifesta a for^a do boi. 

5 A testemunha fiel nao mente: mas a 
testemunha dolosa profere a mentira. 

6 O mofador busca a sabedoria, e nao a 
acha : a doutrina dos prudentes he facil. 

7 Caminha ao contrario do homen insen¬ 
sato, pois nao sabe as palavras da pru- 
dencia. 

8 A sabedoria do homem sagaz he com- 
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prehender hem o seu caminho : e a impru- 
dencia dos insensatos he errante. 

9 O insensato zomba com o peccado, e 
entre os justos morara a grapa. 

10 Quando o corapao conhece bem a 
amargura da sua alma, nao se misturara o 
estranho na sua alegria. 

11 A casa dos impios sera destruida: 
mas as tendas dos justos florecerao. 

12 Ila hum caminho, que parece direito 
ao homem : e no cabo elle guia para a 
morte. 

13 0 rizo sera misturado com a dor, e ao 
gosto succede a tristeza. 

14 0 insensato sera farto dos seus cami- 
nhos : e o homem virtuoso ficara superior a 
elle. 

15 0 innocente da credito a tudo o que 
se lhe diz: o sagaz considera os seus passos. 

Ao filho, que nao he sincero, nada lhe 
sahira bem: mas o servo que tem juizo, 
sera affortunado em todas as suas emprezas, 
e tera o que deseja nos seus caminhos. 

16 0 sabio teme, e desvia-se do mal: o 
insensato passa adiante, e da-se por seguro. 

17 0 impaciente fara acpoes de loucura : 
e o homem dissimulado he odioso. 

18 Os imprudentes possuiraS a loucura : 
e os sagazes esperarao a sciencia. 

19 Estarao deitados por terra os maos 
diante dos bons : e os impios diante das 
portas dos justos. 

20 O pobre he odioso ate ao seu parente 
mais chegado : porem os amigos dos ricos 
serao muitos. 

21 Aquelle, que despreza ao seu proximo, 
pecca: mas o que se compadece do pobre, 
sera bemaventurado. 

Aquelle, que ere no Senhor, ama a mise- 
ricordia. 

22 Os que obrao o mal, errao: a miseri- 
cordia, e a verdade sao as que nos adquirem 
os bens. 

23 Em todo o trabalho havera abundan- 
cia : mas onde ha muitissimas palavras, ahi 
frequentemente se acha a indigencia. 

24 As riquezas dos sabios sao a sua 
coroa : a fatuidade dos insensatos he im- 
prudencia. 

25 A testemunha fiel livra as almas : a 
que porem he dobre, profere mentiras. 

26 No temor do Senhor ha confianpa 
cheia de fortaleza, e seus filhos terao espe- 
ranpa. 

27 O temor do Senhor he huma fonte de 
vida, para que se desviem da ruina da 
morte. 

28 Na multidao do povo esta a dignidade 
do Ilei : e na pouquidade da plebe a igno- 
minia do Principe. 

29 O que he paciente, governa-se com 
muita prudencia : o que porem he impa¬ 
ciente, assignala a sua loucura. 

30 A saude do corapao lie a vida da 

carne : a inveja he a podridao dos ossos. 
31 O que calumnia ao necessilado, insul- 

ta ao que o creou : mas honra-o aquelle, 
que se compadece do pobre. 

32 O impio sera expellido na sua malicia: 
mas o justo espera na sua morte. 

33 A sabedoria descanca no corapao do 
prudente, e elle instruira todos os igno- 
rantes. 

34 A justipa exalta as napoes: mas o 
peccado faz miseraveis os povos. 

35 O Ministro intelligente he aceito ao 
Rei : o inutil, sentira a sua ira. 

CAPITULO XV. 
Brandura nas palavras. Docilidade as cor- 

rechoes. Vidimus dos impios. Tudo he 
conhecido de Deos. Ruina dos soberbos. 
O preguigoso, o insensato, o impio contra- 

posto ao diligente, ao sabio, ao justo. 

A RESPOSTA branda quebra a ira: a 
palavra dura, suscita o furor. 

2 A lingua dos sabios orna a sciencia: a 
boca dos insensatos toda se desfaz em dizer 
loucuras. 

3 Os olhos do Senhor em todo o lugar 
contemplao aos bons, e aos maos. 

4 A lingua pacifica he huma arvore de 
vida : mas a que he immoderada, quebran- 
tara o espirito. 

5 O insensato faz escarneo da correccao 
de seu pai : mas o que toma para si as re- 
prehensoes, far-se-ha mais avisado. Na a- 
bundante justipa ha huma grandissima forpa: 
mas os pensamentos dos impios serao desar- 
reigados. 

6 A casa do justo he mui grande forta¬ 
leza : e nos fructos do impio nao ha senao 
turbapao. 

7 Os labios dos sabios diffundiraS a scien¬ 
cia : o corapao dos insensatos sera disseme- 
lhante. 

8 As victimas dos impios sao abominaveis 
ao Senhor: os votos dos justos o aplacao. 

9 O caminho do impio he ‘abominacao 
para o Senhor: o que segue a justica/ he 
amado d’elle. 

10 A doutrina he ma para o que deixa o 
caminho da vida : aquelle, que aborrece as 
reprehensoes, morrera. 

llO inferno, e a perdipao estao diante 
do Senhor : quanto mais o estarao os cora- 
poes dos filhos dos homens ? 

12 0 homem pestilente nao ama a quern 
o reprehende : nem vai buscar aos sabios. 

13 0 corapao contente alegra o semblan- 
te : com a tristeza d’alma se abate o espirito. 

14 0 corapao do sabio busca a doutrina : 
e a boca dos insensatos se apascenta de im- 
pericia. 

15 Todos os dias do pobre sao maos: a 
alma tranquilla he como hum banquete con- 
tinuo. 

16 Corn o temor do Senhor mais vai o 
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pouco, do que os grandes thesouros, que 
nunca ja mais saciao. 

17 Mais val ser chamado com affecto a 
comer humas hervas, do que a comer hum 
gordo novilho com desamor. 

18 0 homem iracundo provoca a reixas : 
o que he paciente, aplaca as que se tem ja 
excitado. 

19 O caminho dos preguiposos he como 
huma seve d’espinhos : o caminho dos jus- 
tos he sem tropeco. 

20 O filho sabio alegra a seu pai: e o 
homem insensato despreza a sua mai. 

21 A loucura he gosto para o insensato ;■ 
e o varao prudente mede os seus passos. 

22 Os pensamentos se dissipao, onde nao 
ha conselho : mas onde ha muitos conse- 
lheiros, se confirmao. 

23 Alegra-se o homem na sentenpa da 
sua boca: mas a palavra opportuna he a 
melhor. 

24 A vereda da vida esta sobre o instrui- 
do, para se desviar do mais profundo do in¬ 
ferno. 

25 O Senhor demolira a casa dos sober- 
bos: e firmara os termos da viuva. 

26 Os maos pensamentos sao a abomi- 
napao do Senhor: e a palavra pura, como 
muito agradavel, sera por elle approvada. 

27 Aquelle, que vai atras da avareza, 
perturba a sua casa : o que porem aborrece 
as dadivas, vivera. 

Os peccados purificao-se pela misericor- 
dia, e pela fe : e todo o homem evita o mal 
por meio do temor do Senhor. 

28 A alma do justo medita a obediencia: 
a boca dos Impios trasborda em males. 

29 O Senhor esta longe dos impios: e 
elle attendera as oracoes dos justos. 

30 A luz dos olhos alegra a alma: a boa 
reputapao engorda os ossos. 

31 O ouvido que ouve as reprehensoes 
de vida, tera a sua morada no meio dos 
sabios. 

32 Aquelle, que rejeita a disciplina, des¬ 
preza a sua alma: mas o que esta pelas re¬ 
prehensoes, he possuidor do seu corapao. 

33 O temor do Senhor, he a disciplina da 
sabedoria: e a humildade precede a glo¬ 
ria. 

CAPITULO XVI. 
Deos dispoe da lingua, e dos passos do homem. 

Ira, e clemencia do Rei. Males que causa 
a soberba. Caminho funesto que parece 
bom. Deos regula, e conduz as sortes. 

A parte do homem esta o preparar a sua 
alma : e da parte do Senhor o governar- 

Ihe a lingua. 
2 Todos os caminhos do homem estao 

patentes aos seus olhos: o Senhor pesa os 
espiritos. 

3 Descobre ao Senhor as tuas obras, e 
serao dirigidos os teus pensamentos. 
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4 Tudo fez o Senhor por causa de si mes- 
mo: ate ao impio para o dia mao. 

5 Todo o arrogante he a abominapao do 
Senhor: ainda quando estiver com huma 
mao sobre outra, nao he innocente. 

O principio do caminho bom he praticar 
a justica : e diante de Ueos he mais aceita, 
do que immolar hostias. 

6 A iniquidade rime-se pela misericordia, 
e pela verdade : e o mal evita-se pelo temor 
do Senhor. 

7 Quando os caminhos do homem agra- 
darem ao Senhor, at£ reduzira a paz os seus 
inimigos. 

8 Melhor he o pouco com justipa, do que 
muitos fructos com iniquidade. 

9 O corapao do homem dispoe o seu ca¬ 
minho: mas da parte do Senhor esta dirigir 
os seus passos. 

10 A adivinhapao se acha nos labios do 
Rei, a sua boca nao errara no juizo. 

11 Os juizos do Senhor sao peso, e 
balanpa: e todas as suas obras sao as pedras 
do sacco, 

12 Os que obrao impiamente sao abomi- 
naveis ao Rei: porque o throno se firma 
com a justipa. 

13 A vontade dos Reis sao os labios jus¬ 
tos : o que falla cousas rectas, sera amado. 

14 A indignapao do Rei sao huns cor- 
reios da morte: e o varao sabio a aplacara. 

15 Na alegria do semblante do Rei esta a 
vida: e a sua clemencia, he como a chuva 
serodea. 

16 Possue a sabedoria, pois que ella he 
melhor do que o ouro : e adquire a pruden- 
cia, pois que ella he mais preciosa do que a 
prata. 

17 A vereda dos justos aparta os males : 
o que guarda a sua alma, conserva o seu 
caminho. 

18 A soberba precede h ruina: e o espi- 
rito eleva-se antes da queda. 

19 Mais val ser humilhado com os man- 
sos, do que repartir despojos com os so- 
berbos. 

20 O que he habil no emprehendido ne- 
gocio, achara bens ; e o que espera no Se¬ 
nhor, he bemaventurado. 

21 O que he sabio de corapao, sera cha¬ 
mado prudente : e o que he doce no fallar, 
recebera cousas maiores. 

22 A erudipao do que a possue, he huma 
fonte de vida: a doutrina dos insensatos he 
fatuidade. 

23 O corapao do sabio instruira a sua 
boca: e accrescentara graca aos seus labios. 

24 As palavras compostas sao hum favo 
de mel: a dopura d’alma he a saude dos 
ossos. 

25 Ha hum caminho, que parece ao ho¬ 
mem que he direito : e com tudo o seu fim 
guia para a morte. 

26 A alma do que trabalha, para si tra* 
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ballia, porque a sua boca o constrangeo a 
isso. 

27 O varao impio cava o mal, e nos seus 
labios se vai ateando o fogo. 

28 O homem perverso move pleitos: e o 
verboso divide os Principes. 

29 O homem iniquo attrahe ao seu 
amigo: e o conduz por hum caminho nao 
bom. 

30 Aquelle, que cogita em malvados pro- 
jectos com os olhos espantados, executa o 
mal, mordendo os seus beipos. 

31 Coroa de dignidade he a velhice, a 
qual se achara nos caminhos da justipa. 

32 O homem paciente val mais, do que 
o valeroso: e o que domina o seu animo, 
do que o expugnador de cidades. 

33 Os bilhetes da sorte lancao-se n’uma 
dobra do vestido, mas o Senhor he quem os 
tempera. 

CAPITULO XVII. 
Deos prova os coragoes. Nao desprezar ao 

pobre. Juizos injustos abominaveis diante 
de Deos. O amigo, em todo o tempo, he 
amigo. O insensato passa por, sabio, em 
quanto nao falia. 

UM bocado de pao secco com alegria, 
val mais do que huma casa cheia de 

victimas com pelejas. 
2 O servo com juizo dominara os filhos 

insensatos, e repartira a he ran fa entre os 
irmaos. 

3 Bern como a prata se prova no fogo, 
e o ouro no crisol: assim o Senhor prova 
os corapoes. 

4 O mao obedece a lingua iniqua, e o 
enganador da ouvidos aos labios mentirosos. 

5 Aquelle, que despreza ao pobre, insulta 
ao seu Creador; e o que se alegra com a 
ruina do outro, nao ficara impunido. 

6 Os filhos dos filhos sao a coroa dos 
velhos: e a gloria dos filhos sao os pais 
d’elles. 

7 As palavras compostas nao convem ao 
insensato: nem a hum Principe o labio 
mentiroso. 

8 A expectap ao de quem espera, he huma 
perola bellissima: para qualquer parte que 
elle se volte, obra com prudencia. 

9 Aquelle, que encobre o delicto, busca 
amizades : o que por outro teor o repete, 
separa os unidos. 

10 Ao homem prudente serve-lhe mais 
huma reprehensao, do que ao insensato hum 
cento de golpes. 

110 mao sempre anda buscando distur- 
bios : mas o Anio cruel sera enviado contra 
elle. 

12 He melhor encontrar a huma ursa, a 
qual forao roubados os seus filhinhos, do que 
a hum insensato, que se fia na sua loucura. 

13 Nao se apartara o mal da casa d’a- 
quelle, que da males por bens. 

XVII. XVIII. 

14 O que da sahida a agua represada, 
he origem de contendas: e antes de padecer 
a affronta, desampara a justipa. 

15 Aquelle, que justifica ao impio, e a- 
quelle, que condemna ao justo, ambos sao 
abominaveis diante de Deos. 

16 De que serve ao insensato o ter gran- 
des riquezas, se elle nao pode comprar com 
ellas a sabedoria ? 

Aquelle, que levanta muito alto a sua 
casa, busca a sua ruina : e o que evita apren- 
der, cahira nos males. 

17 Aquelle, que he amigo, o he em todo 
o tempo: e o irmao conhece-se nos transes 
apertados. 

18 O homem insensato batera com as 
maos, quando se declarar fiador pelo seu 
amigo. 

19 Aquelle, que medita discordias, ama 
as reixas : e o que levanta a sua porta, busca 
a sua ruina. 

20 O que he de corapao perverso, nao 
achara o bem: e o que tem a lingua dobre, 
cahira no mal. 

21 O insensato nasceo para ignominia 
sua: pois nem o pai se alegrara com o filho 
estulto. 

22 O animo alegre faz a idade florida: 
o espirito triste secca os ossos. 

23 O impio recebe presentes do seio, para 
perverter as veredas da justipa. 

24 A sabedoria reluz no rosto do pru¬ 
dente : os olhos dos insensatos nas extremi- 
dades da terra. 

25 O filho insensato he a indignapao do 
pai: e a dor da mai que o gerou. 

26 Nao he bom fazer danmo ao justo : 
nem fexir ao Principe, que julga segundo a 
justipa. 

27 Aquelle, que he moderado nas suas 
palavras, he douto, e prudente: e o homem 
erudito he de espirto precioso. 

28 Ate o insensato passara por sabio, se 
estiver calado: e por intelligente, se cerrar 
os seus labios. 

CAPITULO XVIII. 
Do amigo infiel. Da eonfianqa do justo, e 

da do rico. Soberba, e humiliaqao. Fru- 
ctos da lingua. A boa, e a md mulher. 
Do homem sociavel. 

QUE quer deixar-se do seu amigo, 
busca-lhe as occasioes: elle sera cober- 

to d’opprobrio em todo o tempo. 
2 O insensato nao recebe as palavras da 

prudencia: se tu lhe nao failures em corres¬ 
pondence das cousas, que passao dentro 
no teu corapao. 

3 O impio, depois de haver chegado ao 
profundo dos peccados, tudo despreza: mas 
a ignominia, e o opprobrio o vao seguindo. 

4 As palavras sahem da boca do varao, 
como huma agua profunda : e a fonte da sa¬ 
bedoria he como a torrente, que trasborda. 
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5 Nao he bom guardar respeite a pessoa 
do impio, para te desviares da verdade do 
juizo. 

6 Os labios do insensato mettem-se em 
disputas : e a sua boca provoca a contendas. 

7 A boca do insensato fere-o a elle 
mesmo : e os seus labios sao a ruina da sua 
alma. 

8 As palavras do homem de lingua dobre 
parecem singelas: mas ellas penetrao ate o 
intimo das estranhas. 

O temor abate ao preguiposo: mas as al¬ 
mas dos effeminados terao fome. 

9 Aquelle, que he molle, e frouxo no seu 
trabalho, he irmao, do que dissipa as suas 
obras. 

10 O Nome do Senhor he huma torre 
fortissima : a elle mesmo se acolhe o justo, 
e sera exaltado. 

11 O cabedal do rico he a cidade da sua 
fortaleza, e huma como grossa muralha, que 
o cerca. 

12 O corapao do homem eleva-se antes 
de ser quebrantado: e humilha-se antes de 
ser glorificado. 

13 Aquelle, que responde antes d’ouvir, 
mostra ser hum insensato, e digno de con- 
fusao. 

14 O espirito do homem sostern a sua 
debilidade : mas quem podera soster a hum 
espirito, que facilmente se deixa levar da 
ira? 

15 O corapao prudente possuira a scien- 
cia: e o ouvido dos sabios busca a doutrina. 

16 O presente, que hum homem faz, 
abre-lhe hum dilatado caminho, e da-lhe 
lugar diante dos Principes. 

17 O justo he o primeiro, que a si mes¬ 
mo se accusa : vem depois o seu amigo, e 
elle o sondara. 

18 A sorte apazigua as differenpas, e de¬ 
cide ainda entre os poderosos. 

19 O irmao, que he ajudado por seu 
irmao, he como huma cidade forte : e os 
seus juizos sao como os ferrolhos das ci- 
dades. 

20 Do fructo da boca do homem se en- 
chera o seu ventre : e os renovos dos seus 
labios o fartarao. 

21 A morte, e a vida estao no poder da 
lingua: os que a amao, comerao dos seus 
fructos. 

22 Aquelle, que achou a huma mulher 
boa, achou o bem : e recebera do Senhor 
hum manancial d’alegria. 

Aquelle, que expelle a huma mulher vir- 
tuosa, expelle o bem: mas o que retem a 
adultera, he hum insensato, e hum impio. 

23 O pobre fallara com supplicas : e o 
rico lhe respondera com aspereza. 

24 O homem amavel no trato, sera mais 
amigo, do que hum irmao. 

CAPITULO XIX. 
Do pobre, e do rico. Da testamunha falsa. 
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Da ira, e da benevolencia do Rei. A mu¬ 
lher prudente he hum dum de Deos. Cor- 
rec^ao aosjilhos. Temor de Deos. Custi- 
gos reservados para os impios. 

ELIIOR he o pobre, que anda na sua 
simplicidade, do que o rico torcendo 

os seus beipos, e sendo insensato. 
2 Onde nao ha sciencia d’alma, nao ha 

bem : e o que pelo ardimento dos pes he 
apressado, tropepara. 

3 A estulticia do homem arma sancadi- 
lha aos seus passos : e elle ferve no seu co¬ 
rapao contra Deos. 

4 As riquezas multiplicao muito os ami¬ 
gos : mas do pobre ainda aquelles, que teve, 
se separao. 

5 A testemunha falsa nao ficara irnpuni- 
da: e o que falla mentiras, nao escapara. 

6 Sao muitos os que honrao a pessoa do 
poderoso, e os que sao amigos do que re- 
parte dadivas. 

7 Os irmaos do homem pobre aborrecS- 
rao-no : e sob re isto ainda os seus amigos 
se retirarao longe d’elle. Aquelle, que nao 
busca senao palavras, nao tera nada: 

8 Mas o que he possuidor de entendi- 
mento, ama a sua alma, e o conservador da 
prudeneia achara bens. 

9 A testemunha falsa nao ficara impuni- 
da : e o que falla mentiras, perecera. 

10 Ao insensato nao estao bem as deli- 
cias: nem ao servo o dominar aos Prin¬ 
cipes. 

11 A doutrina do homem conhece-se 
pela paciencia : e a sua gloria he passar por 
cima das injurias a elle feitas. 

12 Assim como he terrivel o bramido do 
leao, assim tambem o he a ira do Rei: e do 
mesmo modo que o orvalho cahe sobre a 
herva, assim anima igualmente o seu ar pra- 
zenteiro. 

13 O filho insensato, he a dor do pai: e 
a mulher amiga de litigios he como o telha- 
do, que esta reverido continuamente em got- 
teiras. 

14 Os pais dao casas e riquezas : porfm 
o Senhor da propriamente huma mulher de 
prudeneia. 

15 A preguipa da de si somno, e a alma 
froxa tera fome. 

16 Aquelle, que guarda o mandamento, 
guarda a sua alma : o que porem nao faz 
caso do seu caminho, padecera a morte. 

17 0 que se compadece do pobre, da o 
seu dinheiro a juro ao Senhor : e este lhe 
tornara com onzena o que elle lhe tiver em- 
prestado. 

18 Castiga a teu filho em quanto ha es- 
peranpa de emenda: mas nao chegue a tua 
severidade ao excesso de lhe dares a morte. 

19 O que he impaciente supportara o 
damno : e quando o deixar, accrescentara 
outro. 

20 Ouve o conselho, e recebe a correc- 
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pao, para que sejas sabio no fim da tua 
vida. i 

21 No corapao do homem se forjao mui- j 
tos pensamentos : mas a vontade do Senhor 
permanecera. i 

22 O homem necessitado he compassivo: 
e melhor he o pobre, do que o homem men- < 
tiroso. < 

23 O temor do Senhor conduz a vida: e 
na abundancia nadara sem a visita pessima. < 

24 O preguiposo esconde a sua mao de- ] 
baixo do sobaco, e nao quer ter o trabalho 
de a levar a boca. < 

25 Castigado o pestilente, far-se-ha mais I 
sabio o insensato : mas se reprehenderes ao 
sabio, elle entendera o aviso. i 

26 Aquelle, que afflige a seu pai, e que < 
faz fugir a sua mai, he infame, e desgrapado. i 

27 Nao cesses, filho, de ouvir a doutrina, 
nem ignores as palavras da sciencia. 

28 A testemunha iniqua faz zombaria da 1 
justipa : e a boca do impio devora a ini- 
quidade. : 

29 Apparelhados estao os juizos para os - 
mofadores : e os martellos batentes para os 
corpos dos insensatos. 

CAPITULO XX. 
O vinho, origem de desordens. Do homem 

preguigoso. O peso dohre abominavel. 
Perigo das Jiang as. Honrar a sens pais. 
Nao dar mal por mol. Os grandes males 
pedem grandes remedios. 

VINHO he huma cousa luxuriosa, e a 
embriaguez he cheia de desordens: 

todo aquelle, que n’isto poe o seu gosto, 
nao sera sabio. 

2 Assim como sobresalta o rugido do 
leao, assim tambem o terror que infunde o 
Rei: aquelle que o irrita, contra a sua alma 
pecca. 

3 O homem, que se separa de contendas, 
tem esta gloria : mas todos os imprudentes 
se involvem no que lhes traz a sua confusao. 

4 O preguiposo nao quiz lavrar por causa 
do frio : elle mendigara pois no verao, e nao 
se lhe dara cousa alguma.. 

5 O conselho he no corapao do homem 
como a agua profunda: mas o homem sabio 
dahi o tirara. 

6 Sao muitos os homens, que se chamao 
misericordiosos : mas quem achara hum ho¬ 
mem fiel ? 

7 O justo, que anda na sua simplicidade, 
deixara depois de si bemaventurados a seus 
filhos. 

8 O Rei, que esta assentado no seu throno 
de justica, dissipa todo o mal so com o seu 
olhar. 

9 Quem pode dizer: O meu corapao esta 
puro, eu estou isento de peccado ? 

10 Hum peso, e outro peso, huma medi- 
da, e outra medida : sao duas cousas abomi- 
naveis diante de Deos. 

11 Pelas suas inclinapoes se conhece no 
menino, se as suas obras haverao de ser 
puras e rectas. 

12 0 ouvido que ouve, e o olho que ve, 
ambas estas cousas fez o Senhor. 

13 Nao queiras ser amigo do somno, para 
que a pobreza te nao opprima: abre os teus 
olhos, e se farto de pao. 

14 Isto nao val nada, isto nao val nada, 
diz todo o homem que vai a comprar: e de¬ 
pois de se retirar, elle entao se gloriara. 

15 Ha ouro, e grande quantidade de pe- 
dras preciosas : e os labios da sciencia sao 
hum vaso precioso. 

16 Tira o vestido aquelle, que ficou por 
fiador de hum desconhecido, e leva-lhe de 
casa o penhor, pois elle se obrigou por es- 
tranhos. 

17 O pao da mentira he gostoso ao ho¬ 
mem : porem ao depois a sua boca sera 
cheia d’area. 

18 0s pensamentos roborao-se pelos con- 
selhos : e as guerras devem ser governadas 
com os lemes. 

19 Na te familiarizes com aquelle, que 
revela os segredos, e que anda com fingi- 
mento, e que abre muito os seus labios. 

20 Aquelle, que amaldipoa a seu pai, e a 
sua mai, apagar-se-lhe-ha a sua candeia no 
meio das trevas. 

21 A heranpa, que hum se apressa a ad- 
quirir no principio, carecera de benpao no 
fim. 

22 Nao digas : Darei mal por mal; es- 
pera pelo Senhor, e elle te livrara. 

23 Ter hum peso, e outro peso, he abomi- 
napao diante de Deos : a balanpa enganosa 
nao he boa. 

24 Os passos do homem sao dirigidos 
pelo Senhor: mas que homem pode eom- 
prehender o seu mesmo caminho ? 

25 He huma ruina para o homem devorar 
os Santos e depois retratar os votos. 

26 O Rei sabio dissipa os maos, e encer- 
raos debaixo da curva abobada. 

27 O espiraculo do homem he huma lu- 
cerna do Senhor, a qual esquadrinha todos 
os segredos do seu interior. 

28 A misericordia, e a verdade guardao 
ao Rei, e o seu throno se firma com a cle- 
mencia. 

29 A alegria dos mancebos he a forpa 
d’elles : e a dignidade dos velhos sao as 
suas cans. 

30 Os males alimpar-se-hao pelo livido 
das feridas : e pelas chagas no mais secreto 
do ventre. 

CAPITULO XXI. 

0 coragdo do Pei na mao de Deos. A pre- 
guiga, origem de miserias. Inj'elicidade 
d’aquellesy que tem o coragdo duro para os 

pobres. Vantagens da justiga, e da sabc- 
doria. Saude he hum dom do Senhor. 
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A SSIM como 
das ' aguas, 

acha na mao do 

se fazem os repartimentos 
assim o corapao do Rei se 

Senhor : elle o inclinara 
para qualquer parte que quizer. 

2 Todo o caminho do homem lhe parece 
a elle direito : mas o Senhor pesa os cora- 
poes. 

3 Fazer misericordia, e justipa he mais 
agradavel ao Senhor, do que as victimas. 

4 A soberba do corapao faz altivos os 
olhos : a candeia dos Impios he o peccado. 

5 Os pensamentos do homem robusto 
produzem sempre abundancia : mas todo o 
preguiposo esta sempre em pobreza. 

6 Aquelle, que ajunta hum thesouro com 
huma lingua de mentira, he vao, e sem juizo, 
e dara comsigo nos lacos da morte. 

7 As rapinas dos impios leval-los-hao h 
sua ruina, porque nao quizerao obrar segun- 
do a justipa. 

8 O caminho perverlo do homem, he 
hum caminho estranho : mas quando o ho¬ 
mem he puro, sao rectas as suas obras. 

9 Melhor he estar assentado a hum canto 
do eirado, do que habitar com huma mulher 
litigiosa n’uma casa commum. 

10 A alma do impio deseja o mal, nao se 
compadecera do seu proximo. 

11 Quando o homem pestilente for casti- 
gado, o simples ficara d’ahi mais sabio: e 
se elle adherir ao homem sabio, adquirira a 
sciencia. 

12 0 justo considera com applicacao a 
casa do impio, para retrahir os impios do 
mal. 

13 Aquelle, que tapa os seus ouvidos ao 
clamor do pobre, esse mesmo tambem cla- 
mara, e nao sera ouvido. 

14 O presente secreto extingue as iras : 
e a dadiva que se mette no seio d’outrem, a 
maior indignapao. 

15 0 justo acha a sua alegria na pratica 
dajustipa: mas os que commettem a ini- 
quidade, estao em pavor. 

16 0 homem, que se extraviar do cami¬ 
nho da doutrina, tera por morada a assem- 
blea dos gigantes. 

17 Aquelle, que ama os banquetes, vivera 
na indigencia: o que ama o vinho, e a mesa 
esplendida, nao enriquecera. 

18 O impio he entregue em lugar do 
justo : e o iniquo em lugar dos rectos. 

19 Melhor he habitar n’uma terra erma, 
do que com huma mulher rixosa, e ira- 
cunda. 

20 Na casa do justo ha hum thesouro 
appetecivel, e ha azeite : mas o homem im- 
prudente dissipara tudo. 

21 Aquelle, que exercita a justipa, e a 
misericordia, achara vida, justipa, e gloria. 

22 O sabio fez-se senhor da cidade dos 
valentes, e destruio a forpa, em que ella 
confiava. 

23 Aquelle, que guarda a sua boca, e a 
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sua lingua, guarda a sua alma das maiores 
affliccoes. 

24 O soberbo, e o presumido he chamado 
ignorante, porque estando irado, faz acpoes 
insolentes. 

25 Os desejos matao ao preguicose : por¬ 
que as suas maos nao quizerao fazer nada : 

26 Elle passa todo o dia a cubipar, e a 
desejar: mas o que he justo, dara, e nao 
cessara. 

27 As victimas dos impios sao abomina- 
veis, porque o que offerecem he dos seus 
crimes. 

28 A testemunha mentirosa perecera: o 
homem obediente contara a victoria. 

29 O homem impio mostra no seu rosto 
huma seguranpa desavergonhada : mas o que 
he recto, emenda o seu caminho. 

30 Nao ha sabedoria, nao ha prudencia, 
nao ha conselho contra o Senhor. 

31 O cavallo prepara-se para o dia da 
batalha: mas o Senhor he o que da a 
victoria. 

CAPITULO XXII. 
Prego da boa reputagdo. Vantagens do co- 

ragdo puro. Exhortagdo a sabedoria. Nao 
opprimir o pobre. Nao transgredir os an- 
tigos limites. 

J\/| AIS val o bom nome, do que rnuitas 
riquezas : a amizade he mais estimavel, 

do que a prata, e o ouro. 
2 O rico, e o pobre se encontrarao: de 

hum, e d’outro he creador o Senhor. 
3 O homem sagaz vio o mal, e furtou-se a 

elle: o imprudente passou adiante, e recebeo 
o damno. 

4 O fim da modestia he o temor do 
Senhor, as riquezas, e a gloria, e a vida. 

5 As armas, e as espadas achao-se no 
caminho do perverso: aquelle porem que 
guarda a sua alma, retira-se longe d’ellas. 

6 He proverbio : O homem, segundo o 
caminho que tomou sendo mancebo, d’elle 
se nao apartara, quando for velho. 

7 O rico manda aos pobres: e o que 
toma emprestado, servo he do que lhe em- 
presta. 

8 Aquelle, que semea, a iniquidade, se- 
gara males, e sera ferido pela vara da sua 
ira. 

9 Aquelle, que he propenso a fazer mise¬ 
ricordia, sera abenpoado : porque deo dos 
seus paes ao pobre. 

Aquelle, que faz presentes, alcanpara vic¬ 
toria, e honra : mas elle rouba a alma dos 
que os recebem. 

10 Lanpa fora ao mofador, e com elle se 
ira a disputa, e cessarao as querellas, e as 
contumelias. 

11 Aquelle, que ama a candura do cora¬ 
pao, tera por amigo ao Rei por causa da 
sincera grapa dos seus labios. 

12 Os olhos do Senhor guardao a scien- 
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cia : mas as palavras do iniquo sao postasi 
por terra. 

13 O preguiposo diz: O leao esta la fora, 
serei morto no meio das ruas. 

14 A boca da mulher alheia he huma 
cova profunda : aquelle contra quem o Se- 
nhor esta irado, cahira n’ella. 

15 A loucura esta atada ao corapao do 
menino, e a vara da disciplina affugentara. 

16 Aquelle, que calumnia ao pobre para 
acrescentar as suas riquezas, elle mesmo 
dara a outro mais rico, e vira a ser necessi- 
tado. 

17 Inclina o teu ouvido, e ouve as pala¬ 
vras da sabedoria: e applica o teu coracao a 
minha doutrina: 

18 Tu a teras por fermosa, quando a 
guardares dentro do teu ventre, e ella se 
espalhara pelos teus labios : 

19 Para que ponhas no Senhor a tua 
confianpa, por cuja causa tambem eu ta 
mostrei hoje. 

20 Eis-aqui estou eu mesmo que ta de- 
screvi em tres maneiras, com pensamentos e 
com sciencia: 

21 Para te mostrar a firmeza, e as pala¬ 
vras da verdade, a fim de responderes com 
estas cousas aquelles, que te enviarao. 

22 Nao fapas violencia ao pobre, porque 
he pobre: nem opprimas em juizo ao que 
nao tem nada: 

23 Porque o Senhor ha de julgar a sua 
causa, e ha de traspassar aos que traspas- 
sarao a sua alma. 

24 Nao queiras ser amigo do homem 
iracundo, nem andes com o homem fu- 
rioso: 

25 Por nao succeder que aprendas as 
suas veredas, e dbs a tua alma algum mo- 
tivo de cahir. 

26 Nao te allies com aquelles, que se 
obrigao apertando as maos, e que se offere- 
cem porfiadores para responder pelas dividas 
d’outrem: 

27 Porque se tu nao tens com que pa- 
gar, que razao ha para que te tirem a coberta 
da tua cama ? 

28 Nao passes alem dos antigos limites, 
que puzerao teus pais. 

29 Viste a hum homem, que faz as suas 
obras com velocidade ? Este tera cabimento 
com os Reis, e nao ficara no andar da 
plebe. 

CAP1TULO XXIII. 

Sobriedade a mesa dos Grandes. Nao bus- 
car riquezas. Nao opprimir aos pupillos. 
Ns tar firme no temor de Deos. Fugir 
dusmulheres dissolutas, e da bebedisse. 

UANDO te assentares a comer com o 
principe, considera com attencao o que 

se te poz diante : 
2 E poe huma faca na tua garganta, se 

he todavia que estas senhor da tua alma: 
[Port.] 

3 Nao desejes os manjares d’aquelle, 
onde se aeha o pao da mentira. 

4 Nao te fatigues por ser rico: mas poe 
termo a tua prudencia. 

5 Nao ergas os teus olhos para humas ri¬ 
quezas, que tu nao podes ter : porque ellas 
tomarao azas como de aguia, e voarao para 
o Ceo. 

6 Nao comas com o homem invejoso, e 
nao appetecas os seus manjares : 

7 Porque a semelhanpa de adivinho, e 
conjecturador, faz juizo do que ignora. 
Come, e bebe, te dira elle : mas o seu cora- 
pao nao esta comtigo. 

8 Tu vomitaras os manjares que tiveres co- 
mido : e perderas os teus sabios discursos. 

9 Nao falles aos ouvidos dos insensatos: 
porque elles desprezarao a doutrina das tuas 
palavras. 

10 Nao toques nos limites dos pequeni- 
nos: e nao entres no campo dos pupillos : 

11 Porque o seu propinquo he poderoso : 
e elle mesmo se fara contra ti o defensor da 
sua causa. 

12 Entre o teu coracao na doutrina: e os 
teus ouvidos nas palavras da sciencia. 

13 Nao subtrahas a correcpao ao menino : 
porque, se tu o fustigares com a vara, elle 
nao morrera. 

14 Tu o fustigaras com a vara : e livraras 
a sua alma do inferno, 

15 Filho meu, se o teu animo for sabio, 
o meu coracao se alegrara comtigo: 

16 E os meus rins exultarao de prazer, 
quando os teus labios tiverem proferido o 
que he recto. 

17 O teu corapao nao tenha inveja aos 
peccadores: mas conserva-te no temor do 
Senhor todo o dia: 

18 Porque teras esperanpa, quando che- 
gar o teu ultimo dia, e nao te sera roubada 
a tua expectacao. 

19 Ouve, filho meu, e se sabio: e con- 
duze a tua alma pelo caminho direito. 

20 Nao te queiras achar nos banquetes 
dos grandes bebedores, nem nas comezainas 
d’aquelles, que fazem vir os manjares para 
comerem de companhia; 

21 Porque passando o tempo em beber, 
! e em contribuir com os seus escotes, elles se 
arruinarao, e asuadormente preguipa vestir- 
se-ha de trapos. 

22 Ouve a teu pai, que te gerou: e nao 
desprezes a tua mai, quando for velha. 

23 Compra a verdade, e nao queiras 
vender a sabedoria, nem a doutrina, nem a 
intelligencia. 

24 O pai do justo salta de prazer: o que 
gerou ao sabio tera n’elle a sua alegria. 

25 N’esta alegria viva teu pai, e tua mfii, 
e a que te gerou, exulte. 

26 Da-me, filho meu, o teu coracao: e 
os teus olhos guardem os meus caminhos. 

27 Porque a mulher prostituta he huma 
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cova profunda: e a alheia he hum po^o 
estreito. 

28 Ella esta d’emboscada no caminho, 
como hum salteador, e ella matara aos que 
vir desapercebidos. 

29 A quem se dira : Desgra^ado de ti ? 
ao pai de quem se dira : Desgrafado de ti ? 
para quem serao as bulhas ? para quem os 
precipicios ? para quem as feridas sem 
causa? para quem a nevoa dos olhos ? 

30 Para quem, senao para aquelles, que 
levao o tempo a beber vinho, e tem o seu 
gosto em despejar os copos? 

31 Nao olhes para o vinho, quando te 
comepa a parecer louro, quando brilhar no 
vidro a sua ccir : elle entra suavemente, 

32 Mas no fim mordera como huma ser- 
pente, e d iffundira o seu veneno como hum 
basilisco. 

33 Os teus olhos verao as alheias, e o 
teu coracao fallara palavras desregradas. 

34 E tu seras como hum homem dor- 
mente no meio do mar, e como hum piloto 
sopito, que perdeo o leme : 

35 E diras: Espancarao-me, mas a mim 
nao me doeo : arrastarao-me, mas eu nao 
senti : quando despertarei eu, e quando 
acharei mais vinho para beber? 

CAPITULO XXIV. 
Nao invejar a prosperidade dos maos. Nao 

estimar seiiao a sabedoria. Soster-se no 
tempo da afflicgao. Ndo se regozijar com 
a ruina dos seus inimigos. Tenter a Deos, 
e ao Rei. Evitar a preguiga. 

1VTAO tenhas inveja aos homens maos, 
nem desejes estar com elles : 

2 Porque o seu espirito medita rapinas, e 
os seus labios fallao enganos. 

3 A casa fundar-se-ha com a sabedoria, e 
fortificar-se-ha com a prudencia. 

4 Pela doutrina encher-se-hao as des- 
pensas de toda a substancia preciosa, e fer- 
mosissima. 

5 O varao sabio he forte : e o varao 
douto, robusto e valente. 

6 Porque a guerra pela boa ordem se 
maneja: e a salva^ao achar-se-ha onde ha 
muitos conselhos. 

7 Para o insensato he ardua a sabedoria, 
elle nao abrira na porta a sua boca. 

8 Aquelle, que anda cuidando em fazer 
males, sera chamado insensato. 

9 O pensamento do insensato he o pec- 
cado : e o detractor he a aboroinaf ao dos 
homens. 

10 Se tu perderes a esperanpa descor- 
poado no dia da angustia: sera mingoada a 
tua fortaleza. 

11 Tira do perigo aquelles, que sao le- 
vados h morte : e nao cesses de livrar aos 
que sao arrastados ao degolladouro. 

12 Se tu disseres: As formas nao me 
ajudao: o mesmo que he inspector do cora- 
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cao, o conhece, e ao guardador da tua alma 
nada se esconde, e elle retribuira ao homem 
segundo as suas obras. 

13 Come, filho meu, do mel, porque he 
bom, e do favo, porque he docissimo a tua 
garganta : 

14 Tal sera tambem para a tua alma a 
doutrina da sabedoria : quando tu a acha- 
res, teras esperan^a na tua ultima hora, e a 
tua esperan^a nao perecera. 

15 Nao armes traifoes ao juste, e nao 
andes buscando a impiedade na sua casa, 
nem perturbes o seu repouso. 

16 Porque o justo cahira sete vezes, e 
tornar-se-ha a levantar: porem os impios 
serao precipitados no mal. 

17 Nao te alegres, quando cahir o teu 
inimigo, nem o teu coracao se regozije com 
a sua ruina : 

18 Por nao succeder que o Senhor o 
veja, e que isto lhe desagrade, e que tire 
de cima d’elle a sua ira. 

19 Nao andes em competencia com os 
homens pessimos, nem invejes aos impios: 

20 Porque os maos nao tem esperan^a 
alguma para o futuro, e a candeia dos im¬ 
pios apagar-se-ha. 

21 Terne, filho meu, ao Senhor, e ao Rei: 
e nao te mistures com os detractores: 

22 Porque derepente se levantara a sua 
perdi^ao : e quem sabe a ruina de ambos ? 

23 O que vou a dizer, he tambem para 
os sabios : Nao he bom fazer accep^ao de 
pessoas nos juizos. 

24 Aquelles, que dizem ao impio : Tu 
es justo: serao amaldifoados dos povos, e 
detestados das tribus. 

25 Aquelles, que o reprehendem, serao 
louvados: e vira sobre elles a ben^ao. 

26 Aquelle, que da huma resposta di- 
reita, dara hum beijo na boca. 

27 Prepara de fora a tua obra, e lavra 
cuidadosamente o teu campo : para que de- 
pois edifiques a tua casa. 

28 Nao sejas testemunha em vao contra 
o teu proximo: nem seduzas a ninguem 
com os teus labios. 

29 N5.o digas : Como elle me fez a mim, 
assim farei eu a elle: tornarei a cada hum 
segundo as suas obras. 

30 Eu passei pelo campo do homem 
preguiposo, e pela vinha do homem in¬ 
sensato : 

31 E eis-que achei que tudo estava cheio 
d’ortigas, e que os espinhos cobriao a sua 
superficie, e que o muro de pedra estava 
cahido. 

32 0 que tendo eu visto, pul-lo no meu 
corapao, e d’este exemplo aprendi a dis- 
ciplina. 

33 Hum pouco, disse eu comigo, dor- 
miras, outro breve espafo dormitaras, outro 
poucochinho cruzaras as maos, para descan- 
£ares: 
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34 E vim sobre ti a indigencia, como 
hum caminheiro, e a mendiguez como hum 
homem armado. 

CAPITULO XXV. 

O coracao dos Reis impenetravel. Nao se 
exaltar a si memo. Palavra dita a pro- 
posito. Promessa sem ejfeito. Tristeza 
do coracao. Fazer bem aos inimigos. 
Pur Jreio d curiosidade. 

STAS sao tambem Parabolas de Salo- 
^ mao, as quaes transcreverao os servos 

d’Ezechias Rei de Juda. 
2 A gloria de Deos he encobrir a palavra, 

e a gloria dos reis he investigar o discurso, 
3 O Ceo na sua altura, e a terra na sua 

profundidade, e o coracao do Rei he inex- 
crutavel. 

4 Tira a ferrugem da prata, e sahira hum 
vaso purissimo: 

5 Tira a impiedade da presen^a do Rei, 
€ o seu throno se firmara na justipa. 

6 Nao apparecas ufano diante do Rei, e 
nao te ponhas no lugar dos grandes. 

7 Porque rnelhor he que te digao : Sobe 
para ca ; do que seres humilhado diante do 
Principe. 

8 Nao descubras logo no principio da 
contenda, 0 que virao os teus proprios olhos: 
por nao te sueceder, que depois de teres 
tirado a honra ao teu amigo, nao possas de¬ 
pois tornar a reparar-lha. 

9 Trata o teu negocio com 0 teu amigo, 
e nao descubras 0 teu segredo a hum 
estranho : 

10 Porque nao succeda que te insulte, 
logo que o ouvir, e nao cesse de to lanpar 
em rosto. 

A grapa e a amizade livrao: eonserva-as 
para ti, para que nao caias em desprezo. 

11 Aquelle, que profere a palavra a seu 
tempo, he como huns pomos de ouro em 
leitos de prata. 

12 Aquelle, que argue ao sabio, e ao ou- 
vido obediente, he como humas arrecadas 
de ouro, e huma brilhante perola. 

13 O embaixador fiel he para quern o 
enviou, o que he a frieza da neve no tempo 
da seifa, elle da descanpo a alma de seu 
amo. 

14 O homem, que se gloria, e nao cum- 
pre as promessas, he como 0 vento, e as 
nuvens, que nao trazem chuva. 

15 O Principe mitigar-se-ha pela pa- 
ciencia, e a lingua branda quebrantara a 
dureza. 

16 Achaste mel, come o que te basta, 
para que nao succeda, que depois de farto 
o vomites. 

17 Retira o teu pe da casa do teu proxi¬ 
mo, para que nao succeda que elle de en- 
fastiado te aborrepa. 

18 Aquelle, que diz hum falso testemunho 

contra o seu proximo, he hum dardo, e 
huma espada, e huma fr4cha penetrante. 

19 Quern espera no desleal no dia da 
angustia, procura fazer forca n’um dente 
podre, e n’um pe cansado, 

20 E perde a capa n’um dia de frio. 
Aquelle, que canta canpoes a hum coracao 
pessimo, he como o vinagre que se lanpa no 
nitro. Assim como a polilha come o vesti- 
do, e o caruncho a madeira : do mesmo 
modo roe a tristeza a coracao do homem. 

21 Se o teu inimigo tiver feme, da-lhe 
de comer: se tiver sede, da-lhe aaua para 
beber: 

22 Porque assim amontoaras brazas vi¬ 
vas sobre a sua cabeca, e o Senhor te dara 
a paga. 

23 O vento do aquilao dissipa as chuvas, 
e o rosto triste a lingua maldizente. 

24 He melhor estar assentado a hum 
canto do eirado, do que habitar com huma 
mulher litigiosa n'uma casa coinmum. 

25 Tao saborosa he agua fria a alma que 
tern sede, como he huma boa nova que vein 
de hum paiz remoto. 

26 O justo que cahe diante do impio, he 
como huma fonte, que turvarao com o pe, 
e como huma veia d’agua que corromperao. 

27 Assim como nao he bom o mel para 
aquelle, que o come em demazia: assim o 
que he esquadrinhador da magestade, sera 
opprimido da gloria. 

28 Assim como he huma cidade toda 
aberta, e que nao esta cercada de muros, 
assim he o homem que quando falla nao 
pode conter o seu espirito. 

CAPITULO XXVI. 
Do insensato. Do que se ere sabio. Do 

preguiqoso. Do falso amigo. Da md 
lingua. Do que encobre 0 seu odio. 

A SSIM como a neve he impropria no 
estio, e as chuvas no tempo da seifa: 

assim a gloria esta mal a hum insensato. 
2 Como hum passaro que voa de huma 

parte para outra, e hum pardal que corre 
para onde quer: assim a maldipao profe- 
rida sem motivo cahira sobre o que a pro¬ 
fere. 

3 O acoute he para o cavallo, e 0 freio 
para o asno, e a vara para as costas dos in- 
sensatos. 

4 Nao respondas ao louco segundo a sua 
loucura, por nao vires a ser seu semelhante. 

5 Responde ao louco segundo a sua lou¬ 
cura, para que elle nao fique entendendo 
que he sabio. 

6 Aquelle, que envia as suas palavras 
por intervenpao de hum mensageiro insen¬ 
sato, fica manco dos pes, e bebendo a ini- 
quidade. 

7 Bem como ao coxo nao serve de nada 
ter as pernas bem feitas : assim nao diz bem 
a parabola na boca dos insensatos. 
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8 Assim como obra o que lanpa huma 
pedra no montao de Mercurio: assim 
tambem se porta o que da honra ao in¬ 
sensate. 

9 A parabola na boca dos insensatos, he 
como se naseesse hum espinheiro na mao 
de hum homem embriagado. 

10 A sentenca do juiz decide as causas : 
e aquelle, que impoe silencio a hum insen¬ 
sate, apazigua as contendas. 

11 O imprudente, que repete a sua lou- 
cura, he como o cao, que torna outra vez 
ao que tinha vomitado. 

12 Tens visto a hum homem, que ere de 
si que he sabio ? maior esperanja tera do 
que elle hum ignorante. 

13 0 preguifoso diz : o leao esta no ca- 
minho, e a leoa nas passagens : 

14 Bern como a porta rola sobre a sua 
couceira, assim se revolve o preguifoso no 
seu lei to. 

15 0 pregui^oso esconde a mao debaixo 
do seu sobaco, e da-lhe muito trabalho, 
quando a tiver de levar a boca. 

16 O preguicoso parece-lbe que he mais 
sabio do que sete homens, que nao dizem 
cousa, que nao seja acertada. 

17 Assim como esta em perigo aquelle, 
que toma a hum cao pelas orelhas, do mes- 
mo modo o que passando se impacienta, e 
mette n’uma bulha, que he com outrem. 

18 Assim como he culpavel o que atira 
frechadas, e lancadas para matar : 

19 Do mesmo modo o he aquelle, que 
usando de fraude prejudica ao seu amigo : 
e depois de ter sido apanhado, diz: Eu o 
fazia por brinco. 

20 Quando nao houver mais lenha, 
apagar-se-ha o fogo, e desterrado que seja 
o mexeriqueiro, apaziguar-se-hao as con¬ 
tendas. 

21 Assim como os carvoes sao para 
as brazas, e a lenha para o fogo, do mes¬ 
mo modo he o homem iracundo para excitar 
disputas. 

22 As palavras do mexeriqueiro parecem 
singelas, mas ellas penetrao ate o intimo das 
entranhas. 

23 Os labios inchados juntos a hum co- 
ra^ao pessimo, sao tanto monta como se 
quizeras adornar com prata baixa, hum vaso 
de barro. 

24 Pelos seus labios se da a conhecer o 
inimigo, quando no corapao tramar enganos. 

25 Quando elle te fallar n’um tom humil- 
de, nao te fies n’elle, porque tern sete ma- 
licias no seu eoracao. 

26 Aquelle, que occulta o seu odio de¬ 
baixo de huma apparencia fingida, sera 
descoberta a sua malicia na assemblea pu- 
blica. 

27 Aquelle, que able a cova, cahira 
n’ella: e a pedra vira rolando sobre aquelle 
que a bolio, 
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28 A lingua enganadora nao ama a ver- 
dade : e a boca lubrica he causa de ruinas. 

CAPITULO XXVII. 
Ndo se gloriar na esperanqa do Juturo. Dos 

bons conselhos. Trabalhar por adquirir a 
sabedoria. Do servo Jiel. Os louvores 
sao a prova do coraqao. Obrigaqoes dos 
pastores. 

1VTA0 te glories pelo dia d’amanha, nao 
' sabendo que cousa dara de si o dia 

seguinte. 
2 Seja outro o que te louve, e nao a tua 

boca : seja hum estranho, e nao os teus pro- 
prios labios. 

3 A pedra he pesada, e a area he earre- 
gada: mas a ira do insensato pesa mais, do 
que huma, e outra. 

4 A ira nao tem misericordia, nem o 
furor que rompe: mas quern podera sup- 
portar o impeto de hum homem concitado ? 

5 Melhor he a correcfao manifesta, do 
que o amor escondido. 

6 Melhores sao as feridas feitas pelo que 
ama, do que os osculos fraudulentos do que 
quer mal. 

7 A alma farta pizara o favo de mel: e a 
alma faminta ate o amargo tomara por doce. 

8 Assim como periga a ave que se passa 
do seu ninho a outra parte, do mesmo modo 
o homem que deixa o seu lugar. 

9 Com o perfume e variedade de cheiros 
se deleita o corapao : e com os bons con¬ 
selhos do amigo se banlia a alma em do- 
pura. 

10 Nao largues o teu amigo, nem o ami¬ 
go de teu pai: e nao entres na casa de teu 
irmao no dia em que estiveres afflicto. 

Melhor he o vizinho ao pe, do que o ir¬ 
mao ao longe. 

11 Trabalha, filho meu, por adquirir a 
sabedoria, e alegra o meu cora^ao, a fim de 
poderes responder ao que te impropera. 

12 O astuto vendo o mal, se escondeo: 
os simplices passando adiante supportarao o 
damno. 

13 Tira o vestido aquelle, que ficou por 
fiador de hum estranho : e leva-lhe de casa 
os penhores, que elle obrigou pelos outros. 

14 Aquelle, que louva o seu vizinho a 
grandes vozes levantando-se de noite, sera 
semelhante ao que diz mal d’elle. 

15 Os telhados que gotejao em tempo 
d’lnverno, e a rnulher litigiosa estao em 
igual parallelo : 

16 Aquelle, que a pretende reter, he 
como se quizesse fazer parar o vento, e elle 
trabalhara porque o azeite nao escorra da 
sua mao. 

17 0 ferro aguya-se com o ferro, e o ho¬ 
mem aguca a face do seu amigo. 

18 Aquelle, que guarda a figueira, co- 
mera do seu fructo: e o que he guarda do 
seu Senhor, sera glorificado. 
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19 Assim como na agua resplandece o 
roslo dos que se estao vendo n’ella, assim os 
coracoes dos homens sao descubertos aos 
prudentes. 

20 O inferno, e a perdipao nunca se 
enehem: assim tambem os olhos dos ho¬ 
mens sao insaciaveis. 

21 Do modo que a prata he provada no 
vaso de derreter, e o ouro na fornalha: assim 
o homem he provado pela boca do que o 
louva. 

O coracao do iniquo busca o mal: e o 
coracao recto busca a sciencia. 

22 Se tu pizares o imprudente n’um gral, 
como se pizao os graos de cevada, ferindo- 
os de cima a mao do mesmo gral, nao se lhe 
tirara a sua estulticia. 

23 Conhece diligentemente de vista o teu 
gado, e considera os teus rebanhos : 

24 Porque nem sempre teras poder sobre 
elles : mas ser-te-ha dada huma coroa em 
gerapao e gerapao. 

25 Abrirao-se os prados, e apparecerao 
as verdes hervas, e recolheo-se o feno dos 
montes. 

26 Os cordeiros sao para te vestires: e os 
cabritos para o preco do campo. 

27 Baste-te o leite das cabras para o teu 
sustento, e para o que a tua casa houver 
mister, e para o sustento de tuas escravas. 

CAPITULO XXVIII. 
Cotifianqa do justo. Simplicidade do pobre. 

Do temor de Deos. Da ociosidade. Do I 
que julga injustamente. Do que se enso- 
berbece. Do reino dos maos. 

IMPIO foge, sem que ninguem o per- 
siga : o justo porem como leao affouto, 

estara sem terror. 
2 Por causa dos peccados da terra sao 

muitos os Principes d’ella : e por causa da 
sabedoria do homem, e pela sciencia das 
cousas que se dizem, sera mais dilatada a 
vida do Principe. 

3 O homem pobre, que calumnia aos 
outros pobres, he semelhante a huma chuva 
impetuosa, na qual se apparelha a fome. 

4 Aquelles, que deixao a lei, louvao o im- 
pio : os que a guardao, irritao-se contra elle. 

5 Os homens maos nao cuidao no que 
he justo : mas os que buscao o Senhor, ad- 
vertem em tudo. 

6 Melhor he o pobre, que anda na sua 
simplicidade, do que o rico, que anda por 
caminhos perversos. 

7 Aquelle, que guarda a lei, he filho sa- 
bio : mas o que sustenta comiloes, confunde 
a seu pai. 

8 Aquelle, que amontoa riquezas por meio 
d’usuras, e interesses injustos, ajunta-as para 
o que ha de ser liberal com os pobres. 

9 D’aquelle, que desvia os seus ouvidos 
para nao ouvir a lei, a mesma oracao sera 
exec ravel. 

10 Aquelle, que seduz os justos, levando- 
os a hum mao eaminho, cahira no fosso, 
que elle mesmo abrio: e os simplices pos- 
suirao os seus bens. 

11 O homem rico parece-lhe que he sa- 
bio : mas o pobre, que he prudente, sondal- 
lo-ha. 

12 Na exultapao dos justos ha muita 
gloria : reinando os impios, acontecem as 
ruinas dos homens. 

13 Aquelle, que esconde as suas malda- 
des, nao sera hem succedido : aquelle porem 
que as confessar, e se retirar d’ellas, alcan- 
cara misericordia. 

14 Bemaventurado o homem, que sem¬ 
pre esta com temor: mas o que he de cora- 
pao duro, cahira no mal. 

15 Hum Principe impio sobre hum Povo 
pobre, he hum leao que rage, e hum urso 
que tem fome. 

16 Hum Principe falto de pradencia op- 
primira a muitos pelas suas calumnias : mas 
os dias do que aborrece a avareza, serao 
prolongados. 

17 Se o homem, que por calumnia der- 
rama o sangue de qualquer pessoa, fugir 
ate se arremepar no fosso, ninguem o 
sostem. 

18 Aquelle, que anda em simplicidade, 
sera salvo : o que anda por caminhos per¬ 
versos, cahira por huma vez. 

19 Aquelle, que lavra a sua terra, tera 
fartura de pao: mas o que ama a ociosi¬ 
dade, estara cheio de indigencia. 

20 O homem fiel sera muito louvado : 
mas o que da pressa a se enriquecer, nao 
sera innocente. 

21 Aquelle, que quando julga, guarda 
respeito a pessoa, nao faz bem: hum tal 
homem ate desampara a verdade por hum 
bocado de pao. 

22 O homem, que se apressa por enri¬ 
quecer, e tem inveja aos outros, nao sabe 
que ha de vir sobre elle a pobreza. 

23 Aquelle, que reprehende a hum ho¬ 
mem, achara depois graca para com elle, 
muito mais do que aquelloutro, que o en- 
gana com as lisonjas da sua lingua. 

24 Aquelle, que tira alguma cousa a seu 
pai, e a sua mai, e diz que isto nao he 
peccado, tem parte no crime dos homi- 
cidas. 

25 Aquelle, que se jacta, e que se incha 
de soberba, excita contendas: mas o que 
fespera no Senhor, sera curado. 
■ 26 Aquelle, que confia no seu corapao, 
he hum insensato : mas o que anda sabia- 
mente, sera com effeito salvo. 

27 Aquelle, que da ao pobre, nao tera 
necessidade : aquelle, que o despreza, quan¬ 
do lhe pede, cahira em pennria. 

28 Quando os impios forem elevados, cs- 
conder-se-hao os homens : quando elles pe~ 
recerem, mulliplicar-se-hao os justos. 
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CAPITULO XXIX. 
D' aquelle, que despreza as cor recedes. Da 

ruina dos maos. Da correcgues dos jilhos. 
Das ins true goes dos Profetas. Do homem 
soberbo. Do temor dos homens. 

OOBRE aquelle homem, que despreza 
^ com huma cerviz dura a quem o repre- 
hende, vira de repente a sua total ruina: e 
nao tera mais remedio. 

2 Na multiplicapao dos juslos se alegrara 
o vulgo : quando os impios tomarem o go- 
verno, gemera o povo. 

3 O homem que ama a sabedoria, alegra 
a seu pai: o que porem sustenta prostitutas, 
perdera os seus bens. 

4 O Rei justo faz florecer o seu Estado : 
o homem avarento destruil-lo-ha. 

5 O homem, que, quando falla ao seu 
amigo, usa de huma linguagem lisonjeira, e 
fingida, arma huma rede aos seus passos. 

6 Ao homem peceador iniquo involvera o 
laco : e o justo louvara, e se regozijara. 

7 O justo toma conhecimento da causa 
dos pobres : o impio ignora a sciencia. 

8 Os homens pestilentes destroem a ci- 
dade : os sabios porem apartao o furor. 

9 Se o homem sabio disputar com o in- 
sensato, ou elle se agaste, ou se ria, nao 
achara descanpo. 

10 Os homens sanguinarios aborrecem 
o simples : mas os justos procurao conser- 
var-lhe a vida. 

110 insensato produz logo tudo o que 
tem no seu espirito : o sabio nao se apressa, 
mas reserva-se para ao depois. 

12 0 Principe, que ouve de boamente as 
palavras da mentira, so os impios tem por 
ministros. 

13 O pobre, e o credor se encontrarao : 
o Senhor he o que allumia hum, e outro. 

14 Quando o Rei julga os povos con- 
forme a verdade, o seu throno sera firmado 
para sempre. 

15 A vara, e a correccao dao sabedoria : 
o menino porem que he deixado a sua von- 
lade, serve de confusao a sua mai. 

16 Com a multiplicapao dos impios se 
multiplicarao as maldades : e os justos ve- 
rao a sua ruina. 

17 Cria bem a teu filho, e consolar-te-ha, 
e servira de delicias a tua alma. 

18 Quando fallar a profecia, dissipar-se- 
ha o povo: aquelle portim que gtiarda a 
lei, he bemaventurado. 

19 O escravo nao pude sev ensinado por 
palavras : porque elle entende o que tu di- 
zes, e despreza responder. 

20 Viste hum homem preeipitado no fal¬ 
lar ? mais se devem d’elle esperar loucuras, 
do que emenda. 

21 Aquelle, que cria delicadamente o 
seu criado desda infancia, ao depois experi- 
mentallo-ha contumaz. 
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22 O homem iracundo excita reixas : e o 
que facilmente se indigna, sera mais pro- 
penso a peccar. 

23 Ao soberbo segue a humiliafao : e o 
humilde d’espirito recebera a gloria. 

24 Aquelle, que se associa com o ladrao, 
aborrece a sua propria alma : ouve ao que o 
toma para juramento, e nada denuncia. 

25 Aquelle, que teme ao homem, depres- 
sa cahira : o que espera no Senhor, sera 
levantado. 

26 Sao muitos os que buscao a face do 
Principe : mas do Senhor sahe o juizo de 
cada hum. 

27 Os justos abominao o homem impio : 
e os impios abominao aquelles, que se achao 
no caminho direito. 

O filho, que guarda a palavra, sera isento 
da perdicao. 

CAPITULO XXX. 
A sabedoria he hum dom de Deos. Damnos 

que nascem das riquezas, e da pobreza. 
Progenies execraveis. Filhas da sangue- 
chuga. Cousas insaciaveis. Cousas desco- 
nhecidas. Cousas insupportaveis. Cousas 
muito sabias. Cousas que andao bem. 

ALAVRAS do que congrega, filho do 
que arrevesa sabedoria. 

Visao, que expoz hum varao, com quem 
esta Deos, e que tendo sido confortado 
pela assistencia de Deos que reside n’elle, 
disse : 

2 Eu sou o mais insensato dos homens, 
e a sabedoria dos homens nao esta comigo. 

3 Eu nao aprendi a sabedoria, e nao co- 
nheci a sciencia dos Santos. 

4 Quem subio ao Ceo, e desceo d’elle ? 
quem releve o vento nas suas maos? quem 
atou as aguas, como n’um vestido ? quem 
firmou toda a extensao da terra ? qual he o 
seu nome ? e qual he o nome de seu filho, se 
he que o sabes ? 

5 Toda a palavra de Deos he purificada 
ao fogo: elle he hum escudo para os que 
esperao n’elle : 

6 Nao accrescentes nada hs suas palavras, 
para nao seres por isso reprehendido, e acha- 
do mentiroso. 

7 Duas cousas sao as que te pedi: nao 
mas negues, antes que morra. 

8 Alonga de mim a vaidade, e as pala¬ 
vras de mentira : nao me des nem a pobre¬ 
za, nem as riquezas : da-me somente o que 
me for necessario para viver : 

9 Para que nao succeda que estando 
farto, seja eu tentado a te renunciar, e a 
dizer: Quem he o Senhor ? ou que con- 
strangido da indigencia me ponha a furtar, e 
viole por hum juramento, o nome de men 
Deos. 

10 Nao accuses o servo diante de seu 
Senhor, para que nao succeda amaldi«"oar- 
te elle, e ca hires 4u. 
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11 11a huraa progenie que amaldlpoa a 
seu pai, e que nao abenpoa a sua mai. 

12 Ha huma progenie que ere de si que 
he pura, e com tudo ella nao esta limpa das 
suas manchas. 

13 Ha huma progenie, cujos olhos sao 
altivos, e as suas palpebras levantadas para 
eima. 

14 Ha huma progenie, que em lugar 
de dentes tern espadas, e m^stiga com os 
seus queixaes para devorar os que nao tem 
nada na terra, e que sao pobres entre os ho- 
mens. 

15 Duas sao as filhas da sanguichuga, 
que dizem : Traze, traze. Ha tres cousas, 
que sao insaciaveis, e huma quarta que 
nunca diz : Basta. 

16 O Inferno, e a boca da madre, e a 
terra que se nao farta d’agua : do mesmo 
modo o fogo nunca diz : Basta. 

17 Quanto ao olho do que escarnece de 
seu pai, e despreza a paridura de sua mai, 
arranquem-no os corvos, que andao a borda 
das torrentes, e comao-no os filhos da 
aguia. 

18 Tres cousas me sao difficultosas d’en- 
tender, e huma quarta he para mini inteira- 
mente incognita: 

19 0 caminho da aguia no ar, o caminho 
da cobra sobre a terra, o caminho da nao 
no meio do mar, e o caminho do homem 
na sua mocidade. 

20 Tal he tambem o caminho da mulher 
adultera, a qual come, e alimpando a sua 
boca, diz : Eu nao fix mai nenhum. 

21 A terra estremece com Ires cousas, e 
a quarta nao a pode ella supportar : 

22 Com hum escravo, quando este reinar: 
com hum insensato, quando estiver farto de 
comer : 

23 Com huma mulher odiosa, quando 
hum homem a receber : e com huma escra- 
va, quando esta vier a hear herdeira de sua 
senhora. 

24 Quatro cousas ha na terra, que sao 
muito pequenas, e que sao mais sabias do 
que os mesmos sabios. 

25 As formigas, aquelle fraco povo, que 
faz o seu provimento durante a messe : 

26 Os coelhos, aquella debil tropa, que 
faz a sua habitapao nos rochedos : 

27 Os gafanhotos, que nao tem Rei, e 
que todavia sahem todos ordenados em seus 
esquadroes: 

28 A saramantiga, que se sostem nas 
suas maos, e que mora nos palacios dos 
reis. 

29 Ha tres cousas, que andao bem, e 
huma quarta, que anda magnificamente : 

30 O leao, o mais forte dos animaes, de 
nada que encontre tera medo: 

31 O gallo, que anda mui senhor de si: 
e o carneiro : e hum rei, a quern nada re- 
siste. 

32 Tal homem ha, que pareceo hum 
insensato, depois que foi elevado a huma 
sublime ordem : porque se elle tivesse tido 
intelligencia, teria posto a mao na sua boca. 

33 Aquelle, que com forpa espreme a teta 
para tirar leite, faz sahir d’ella hum succo 
crasso : e aquelle, que se assoa muito forte, 
tira sangue : e aquelle, que excita a ira, 
produz discordias. 

CAPITULO XXXI. 
Instructors, que Salomuo recebeo de sua mai. 

Elle exhorta os liomens a nao se fazerem 
prodigos com as mulheres; e os Reis a 
evitarem a bebedisse. Mas elle recom- 
menda o uso do vinho aos que estdo trisies. 
Elogio da mulher forte, tecido de versos 
acrosticos alfabeticos. 

DALAVRAS do Rei Lamuel. Visao, 
pela qual o instruio sua mai. 

2 Que te direi eu, meu amado filho, que 
te direi eu, amado fructo das minhas entra- 
nhas, que te direi eu, querido objecto dos 
meus desejos ? 

3 Nao des os teus bens a mulheres, 
nem empregues as tuas riquezas em destruir 
reis. 

4 Nao des, 6 Lamuel, nao des vinho aos 
reis : porque nao ha segredo, onde reina a 
bebedisse: 

5 E para que nao succeda, que elles 
bebao, e se esquepao da justipa, e trans- 
tornem a equidade na causa dos filhos do 
pobre. 

6 Mas da aos que estao afflictos hum 
licor capaz de os embriagar, e vinho aos que 
estao em amargura de coracao : 

7 Para que elles bebao, e se esquepao da 
sua pobreza, e percao para sempre a memo- 
ria da sua dor. 

8 Abre a tua boca a favor do mudo, e 
para defenderes as causas de todos os filhos 
que passao : 

9 Abre a tua boca, ordena o que he 
justo, e faze justipa ao pobre, e ao neces- 
sitado. 

ALEPH. 

10 Quern achara huma mulher forte? seu 
prepo excede a tudo o que vem de remon- 
tadas distancias, e dos mais remotos confins 
da terra. 

BETH. 

11 O coracao de seu marido poe a sua 
confianpa n’ella, e elle nao necessitara de 
despojos. 

GHIMEL. 

12 Ella lhe tornara o bem, e nao o mai 
em todos os dias da sua vida. 

DALETH. 

13 Buscou la, e linho, e o trabalhou com 
a industria de suas maos. 

HE 

14 Eez-se como a nao do ncgociante, que 
traz de longe o seu pao. 
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0UAU. 

15 E se levantou de noite, e repartio a 
presa aos seus domesticos, e o sustento as 
suas escravas. 

ZAIN. 

16 Considerou hum campo, e comprou-o: 
plantou huma vinha do fructo das suas maos. 

HETII. 

17 Cingio os seus rins de fortaleza, e 
corroborou o seu brapo. 

TETH. 

18 Tomou-lhe o gosto, e vio que a sua 
negociacao he boa : a sua candeia nao se 
apagara de noite. 

JOD. 

19 Ella metteo a sua mao a cousas fortes, 
e os seus dedos pegarao no fuso. 

CHAPH. 

20 Abrio a sua mao para o necessitado, e 
estendeo os seus brapos para o pobre. 

LAMED. 

21 Nao temera que venhao sobre a sua 
familia os rigores da neve: porque todos os 
seus domesticos trazem vestidos forrados. 

MEM. 

22 Ella fez para si moveis de tapecaria : 
ella se vestio d’hollanda, e de purpura. 

NOUN. 

23 Seu marido sera illustre na Assemblea 

dos juizes, quando estiver assentado com os 
Senadores da terra. 

SAMECII. 

24 Ella fez delicados lenpos, e vendeo-os, 
e entregou hum cinto ao Cananeo. 

AIN. 

25 A fortaleza, e a fermosura he o de que 
ella se reveste, e ella rira no ultimo dia. 

PIIE. 

26 Ella abrio a sua boca a sabedoria, e a 
lei da clemencia esta na sua lingua. 

TSADE. 

27 Considerou as veredas da sua casa, e 
nao comeo o pao ociosa. 

KOUPH. 

28 Levantarao-se seus filhos, e acclama- 
rao-na ditosissima : levantou-se seu marido, 
e louvou-a. 

ress. 

29 Muitas filhas ajuntarao riquezas : tu 
excedeste a todas. 

SIN. 

30 A grapa he enganadora, e a fermosura 
he va : a mulher, que teme ao Senhor, essa 
he a que sera louvada. 

THAU. 

31 Dai-lhe do fructo das suas maos: e as 
suas obras a louvem na assemblea dos 
juizes. 

ECCLESIASTES. 

EM HEBREO COHELETH. 

CAPITULO I. 
Tudo o que ha de telhas abaixo he vaidade. 

Nada ha novo debaixo do Sol. 0 mesmo 
estudo, e conhecimento das sciencias he vdo, 
e traz comsigo trabalho, e anciedade. 

OALAVRAS do Ecclesiastes, filho de 
J David, Rei de Jerusalem. 

2 Vaidade de vaidades, disse o Eccle¬ 
siastes : vaidade de vaidades, e tudo vai¬ 
dade. , 

3 Que tira mais o homem de todo o seu 
trabalho, com que se affadiga debaixo do 
Sol? 

4 Huma gerapao passa, e outra gerapao 
passa, e outra gerapao lhe succede: mas a 
terra permanece sempre firme. 

5 O Sol nasce, e se poe, e torna ao lugar, 
donde partio e renascendo ahi, 

6 Faz o seu gyro pelo Meiodia, e depois 
se dobra para o Norte : o vento corre, visi- 
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tando tudo em roda, e volta sobre si mesmo 
em longos circuitos. 

7 Todos os rios entrao no mar, e o mar 
nem por isso trasborda : os rios tornao ao 
mesmo lugar donde sahem/para tornarem a 
correr. 

8 Todas as cousas sao difficeis: o homem 
nao nas pode explicar com palavras. O 
olho nao se farta de ver, nem o ouvido se 
enche d’escutar. 

9 Que he o que foi ? he o mesmo que o 
que ha de ser. Que he o que se fez ? he o 
mesmo que o que se ha de fazer. 

10 Nao ha nada que seja novo debaixo 
do Sol, e ninguem pode dizer : Eis-aqui 
esta huma eousa nova: porque ella ja a 
houve nos seculos, que passarao antes de 
nos. 

11 Nao ha memoria do que ja foi: mas 
nem ainda havera recordapao das cousas, 
que tern de succeder depois de nos, entre 



aquelles, que hao de existir em tempo a 
ellas muito posterior. 

12 Eu o Ecclesiastes fui Itei d’lsrael em 
Jerusalem. 

13 E propuz no meu corapao inquirir e 
investigar sabiamente todas as cousas, que 
se fazem debaixo do Sol. Esta pessima 
occupapao deo Deos aos filhos dos homens, 
para que se occupassem n’ella. 

14 Eu vi tudo o que se passa debaixo do 
Sol, e eis-que achei que tudo era vaidade, e 
afflicpao d’ espirito. 

15 Os perversos difficultosamente se 
corrigem, e o numero dos insensatos lie 
infinito. 

16 Eu fallei no meu corapao, dizendo : 
Eis-me aqui feito bum homem grande, e 
que a todos os que antes de mim houve em 
Jerusalem, excedi em sabedoria, e o meu 
espirito contemplou muitas cousas com 
grande attenpao, e eu aprendi muito. 

17 E appliquei o meu corapao a saber a 
prudeneia, e a doutrina, e os erros, e a es- 
tulticia: e vim a conhecer que ainda n’isto 
havia trabalho, e afflicpao do espirito ; 

18 For quanto na muita sabedoria ha 
muita indignacao : e o que accrescenta a 
sciencia, tambem accrescenta o trabalho. 

CAPITULO II. 
Vaidade dos dekites, das riquezas, dos edifi- 

cios, e de enthesourar para hum herdeiro 
desconhecido. 

U disse no meu corapao : Irei, e engol- 
1 far-me-hei em delicias, e gozarei de 

toda a casta de bens. Mas vi que tambem 
isto era vaidade. 

2 Reputei o riso por hum erro : e disse 
ao gosto: Porque te enganas tu assim va- 
mente ? 

3 Pensei dentro no meu corapao apartar 
do vinho a minha carne, a fim de passar o 
meu animo a sabedoria, e evitar a estul- 
ticia, ate ver que cousa fosse util aos filhos 
dos homens : em que occupapao tern elles 
necessidade de se empregar debaixo do Sol 
desfrutando o numero dos dias de sua vida. 

4 Tracei as minhas obras com toda a 
magnificencia, edifiquei para mim casas, e 
plantei vinhas ; 

5 Fiz jardins e pomares, e puz n’elles 
arvores de toda a especie ; 

6 E construi em minha utilidade deposi- 
tos d’aguas para regar o bosque de novo 
arvoredo : 

7 Possui servos e servas, e tive muita 
familia; tambem gados maiores, e grandes 
rebanhos d’ovelhas, mais do que todos os 
que houve antes de mim em Jerusalem; 

8 Amontoei para meu uso prata, e ouro, 
e as riquezas dos Reis e das Provincias : 
para me lisonjearem os ouvidos escolhi mu- 
sicos e cantarinas, e tudo o mais que f'az as 
delicias dos filhos dos homens, lapas, e jar- 

4STES II. 

ros, de que se compoe huma copa para a 
servipo do vinho: 

9 E venci em riquezas a todos os que 
forao antes de mim em Jerusalem : perse- 
verou tambem comigo a sabedoria. 

10 E nao neguei aos meus olhos cousa 
alguma de todas quantas elles desejarao; 
nem prohibi ao meu corapao que gozasse de 
todo o prazer, e se deleitasse nas cousas, que 
eu lhe tinha preparado : e assentei que seria 
esta a minha sorte, se eu desfrutasse o meu 
trabalho. 

11 E tendo voltado os olhos a todas as 
obras, que haviao feito as minhas maos, e 
aos trabalhos, em que eu debalde tinha sua- 
do: vi em tudo vaidade e afflicpao de ani¬ 
mo, e que nada havia permanente debaixo 
do Sol. 

12 Passei a contemplapao da sabedoria, 
e dos erros, e da estulticia (que he o homem, 
disse eu, para poder seguir ao Ilei seu 
Creador ?) 

13 E reeonheci que a sabedoria levava 
tanta vantagem a estulticia, quanto a luz 
differe das trevas. 

14 Os olhos do sabio estao na sua cabepa: 
o insensato anda em trevas : e aprendi que 
era huma mesma a morte de hum, e d’outro. 

15 E disse dentro no meu corapao ; Se 
huma ha de ser a morte do insensato e a 
minha, de que me serve ter-me eu applicado 
com maior desvelo a sabedoria ? E tendo 
conversado sobre isto com a minha alma, 
adverti que tambem isto era vaidade. 

16 Porque a memoria do sabio, do mesmo 
modo que a do iusensato, nao serfi para 
sempre, e os tempos futures tudo sepul- 
tarao igualmente no esquecimento: tanto 
morre o douto, como o indouto. 

17 E por isso a minha vida se me torno 
fastidiosa, vendo que toda a sorte de males 
ha debaixo do Sol, e que tudo he vaidade e 
afflicpao d’espirito. 

18 Em consequencia do que, detestei 
toda a minha industria, com que trahalhei 
diligentissimamente debaixo do Sol, para 
haver de ter depois de mim hum herdeiro, 

19 Que ignore se ha de ser sabio, ou in¬ 
sensato, mas elle sera senhor dos meus tra¬ 
balhos, em que eu suei, e me affadiguei: e 
ha cousa que seja tao va ? 

20 Por onde abri mao de todas estas 
cousas, e o meu corapao renunciou tudo o 
que era d’ alii por diante affadigar-se de¬ 
baixo do Sol. 

21 Porque depois de hum ter trabalhado 
com sabedoria, e doutrina, e diligencia, vem 
a deixar tudo o que adquirio a hum homem 
ocioso: e isto he tambem vaidade, e hum 
grande mal. 

22 Por quanto que proveito tirara o ho¬ 
mem de todo o seu trabalho, e da afflicpao 
d’espirito, com que he atonnentado bebaixo 
do Sol ? 
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23 Todos os seus dias sao cheios de dores, 
e d’amarguras, nem se quer de noite des- 
canja com o pensamento : e acaso nao he 
isto vaidade? 

24 Nao he melhor comer, e beber, e fazer 
bem asua alma do fructo de seus trabalhos? 
mas isto vem da mao de Deos. 

25 Quem se fartara, e gozara de toda a 
sorte de delicias, tanto como eu ? 

26 Deos, ao homem bom na sua presenca 
deo sabedoria, e sciencia, e alegria: mas ao 
peccador deo afflicfao, e cuidado superfluo, 
para que elle ajunte mais e mais, e adquira 
bens sobre bens, e os deixe a hum homem, 
que agradou a Deos: mas ainda isto he 
vaidade, e hum tormento do espirito bem 
inutil. 

CAPITULO III. 
Todas as cousas tem sen tempo. O estudo 

das cousas naturaes he vao. Os homens, e 
os hrutos morrem igualmente. 

r PODAS as cousas tem seu tempo, e todas 
J passao debaixo do Ceo, segundo o termo 
que a cada huma foi prescripto. 

2 Ha tempo de nascer, e tempo de morrer. 
Ila tempo de plantar, e tempo d’arrancar o 
que se plantou. 

3 Ha tempo de matar, e tempo de sarar. 
Ha tempo de destruir, e tempo d’edificar. 

4 Ha tempo de chorar, e tempo de rir. 
Ha tempo de se affligir, e tempo de saltar 
de gosto. 

5 Ha tempo d’espalhar pedras, e tempo 
de as ajuntar. Ila tempo de dar abracos, e 
tempo de se por longe d’elles. 

6 Ha tempo d’adquirir, e tempo de perder. 
Ha tempo de guardar, e tempo de lancar 
fora. 

7 Ha tempo de rasgar, e tempo de cozer. 
Ha tempo de calar, e tempo de fallar. 

8 Ha tempo d’amor, e tempo d’odio. Ha 
tempo de guerra, e tempo de paz. 

9 Que tem mais o homem de todo o seu 
trabalho ? 

10 Eu vi a affliccao que Deos deo aos 
filhos dos homens, para que se enchao d’ 
ella. 

11 Tudo o que elle fez, he bom em seu 
tempo, e entregou o Mundo as suas dis- 
putas, sem que o homem possa conhecer as 
obras, que Deos fez desde o principio ate o 
fun. 

12 E eu reconheci, que nao havia cousa 
melhor, do que alegrar-se o homem, e fazer 
bem, em quanto lhe dura a vida. 

13 Porque todo o homem, que come, e 
bebe, e que tira o bem do seu trabalho, re- 
cebe isto por hum dom de Deos. 

14 Eu aprendi que todas as obras, que 
Deos fez, perseverao para sempre: nos nao 
podemos accrescentar, nem tirar nada ao que 
Deos fez, a fim de que elle seja temido. 

15 O que soi feito, isso mesmo perma- 
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nece : as cousas que hao de ser, ja forao : c 
Deos renova aquillo, que passou. 

16 Eu vi debaixo do Sol a impiedade no 
lugar do juizo, e a iniquidade no lugar da 
justifa. 

17 E eu disse no meu cora^ao: Deos 
julgara o justo, e o impio, e entao sera o 
tempo de todas as cousas. 

18 Eu disse no meu corafao acerca dos 
filhos dos homens, que Deos os pro vava, e llies 
mostrava, que erao semelhantes aos brutos. 

19 Por isso huma he a morte dos homens, 
e dos brutos, e de huns, e outros he igual a 
condicao: do mesmo modo que morre o 
homem, assim morrem tambem os brutos: 
todos respirao da mesma sorte, e o homem 
nao tem nada de mais, do que o bruto: 
tudo esta sujeito a vaidade, 

20 E todos elles caminhao a hum lugar: 
de terra forao feitos, e em terra se tornao do 
mesmo modo. 

21 Quem sabe se o espirito dos filhos 
d’Adao subira para cirna, e se o espirito dos 
brutos descera para baixo ? 

22 E eu reconheci que nada havia nie- 
lhor, do que alegrar-se o homem nas suas 
obras, e que esta era a parte que lhe cabia. 
Porque quem o podera por em estado de 
conhecer, o que ha de ser depois d’elle ? 

CAPITULO IV. 
Calumnias, violencias, e chimes dos homens, 

huns contra os outros. Ociosidade dos in- 
sensatos. Loucura dos avaros. TJtilidade 
da vida social. Vaidade do Voder Sobc- 
rano. Obediencia preferivel aos sacriji- 
cios. 

T^U me voltei para outras cousas, e vi as 
calumnias, que se passao debaixo do 

Sol, e as lagrimas dos innocentes, e que 
ninguem os consolava: nem elles podiiio 
resistir a violeneia dos que os vexavao, 
destituidos de todo o soceorro. 

2 E louvei mais os mortos, do que os 
vivos: 

3 E reputei mais venturoso do que huns, 
e outros, ao que ainda nao he nado, e que 
nao tem visto os males, que se fazem de¬ 
baixo do Sol. 

4 Contemplei de novo todos os trabalhos 
dos homens, e fiz reparo em que as suas in- 
dustrias se achao expostas a inveja do proxi¬ 
mo : e n’isto ha tambem vaidade, e cuidado 
superfluo. 

5 O insensato cruza as suas maos, e co¬ 
me as suas carnes, dizendo : 

6 Mais val hum punhadinho com des- 
canco, do que ambas as maos cheias coni 
trabalho, e aftlicfao do animo. 

7 Tornando a considerar, achei ainda 
outra vaidade bebaixo do Sol • 

8 Ha hum tal, que he so, e que nao tem 
ninguem comsigo, nem fillio, nem irmao, e 
que todavia nao cessa de trebalhar, nem os 
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seus olhos se fartao de riquezas : nem faz 
esta reflexao, dizendo. Para quern trabalho 
eu, e defraudo a minha alma, dos bens da 
vida? n’isto ha tambem vaidade, e afflicpao 
miserabilissima. 

9 Melhor he pois estarem dous juntos, 
do que estar hum so: porque tem a con- 
veniencia da sua sociedade: 

10 Se hum cahir, o outro o sostera: ai 
do que esta so: porque quando cahir, nao 
tem quem o levante. 

11 E se dormirem dous juntos, elles se 
aquentarao mutuamente: mas hum so, co- 
mo se ha de aquentar ? 

12 E se algum prevalecer contra hum, 
dous lhe resistem: o cordel triplicado diffi- 
cultosamente se quebra. 

13 Melhor he hum mopo pobre, e sabio, 
do que hum rei velho, e insensato, que nao 
sabe prever nada pare o futuro. 

14 Porque as vezes sahe hum do carcere, 
e dos ferros para ser rei: e outro que nas- 
ceo rei, he consumido da pobreza. 

15 Eu vi todos os viventes, que passeao 
debaixo do Sol com o mopo, que tem o se- 
gundo lugar, e que depois ha de ter o pri- 
meiro. 

16 Todos os que forao antes d’elle, sao 
hum povo infinito em numero: e os que de¬ 
pois hao de existir, nao se hao de n’elle re- 
gozijar: mas ate isto he vaidade, e afflicpao 
d’espirito. 

17 Ve onde poes o teu pe, quando entras 
na casa de Deos, e chegate para ouvires. 
Porque muito melhor he a obediencia, do 
que as victimas dos insensatos, que nao co- 
nhecem o mal que fazem. 

CAPITULO V. 
Ser circunspecto nas suas palavras. Cum- 

prir os sens votos. Ncio se espantar de 
ver atropellada a justiga. O avarento 
nunc a sefarta. O rico desgragado na sua 
mesma opulencia. 

AO digas nada inconsideradamente, nem 
o teu corapao se apresse a proferir pal- 

avras diante de Deos. Porque Deos esta 
no Ceo, e tu sobre a terra: por tan to sejao 
poucas as tuas razoes. 

2 Aos muitos cuidados seguem-se os so- 
nhos, e no muito fallarachar-se-ha a estulticia. 

3 Se fizeste algum voto a Deos, trata de 
o cumprir logo : porque lhe desagrada a 
promessa infiel, e imprudente : mas cumpre 
tudo o que tiveres promettido: 

4 E muito melhor he nao fazer voto al¬ 
gum, do que, depois de o fazer, nao cumprir 
o promettido. 

5 Nao des com a leveza da tua lingua 
occasiao a tua came de cahir em peccado : 
nem digas diante do Anjo : Nao ha provi- 
dencia : porque nao succeda talvez que 
Deos, irado contra as tuas palavras, dissipe 
todas as obras das tuas maos. 

6 Onde ha muitos sonhos, ha muitas 
vaidades, e palavras sem numero : mas tu 
teme a Deos. 

7 Se vires a oppressao dos pobres, e a 
violencia que reina nos juizos, e que se atro- 
pela inteiramente a justipa n’alguma provin- 
cia, nao te admires d’este procedimento: 
porque o que esta alto, tem acima de si 
outro mais alto, e sobre estes ha ainda outros 
mais elevados, 

8 E ha de mais a mais hum Rei, que 
impdra sobre toda a terra, que lhe esta 
sujeita. 

9 O avarento nunca jamais se fartara de 
dinheiro: e o que ama as riquezas, nao ti- 
rara d’ellas fructo: logo tambem isto he 
vaidade. 

10 Onde ha muitos hens, ha tambem 
muitos que os comao. E de que servem 
elles a quem os possue, senao de ver com 
seus olhos muitas riquezas ? 

11 O somno he doce para o trabalhador, 
ou elle coma pouco, ou muito : porem a 
fartura do rico he a mesma que o nao deixa 
dormir. 

12 Ainda ha outra enfermidade bem ma, 
que eu tenho visto debaixo do Sol: as ri¬ 
quezas conservadas para mal de seu dono. 

13 Porque ellas acabao com summa af¬ 
flicpao : elle gerou hum filho, que se ha de 
ver reduzido a ultima pobreza. 

14 Do modo que elle sahio nu do ventre 
de sua mai, assim mesmo ha de voltar, e 
nao ha de levar nada comsigo do seu tra¬ 
balho. 

15 Enfermidade he esta de todo o ponto 
miseravel: do modo que veio, assim voltara. 
De que lhe serve logo ter trabalhado para o 
vento ? 

16 Elle todos os dias da sua vida comeo 
as escuras, e com muitos cuidados, e em 
miseria, e tristeza. 

17 Isto he pois o que me pareceo bem, 
que hum coma, e beba, e tire com alegria o 
fructo do seu trabalho, com que elle mesmo 
se affadigou debaixo do Sol durante o prazo 
dos dias da sua vida, que Deos lhe deo, e 
esta he a sua parte. 

18 E para todo o homem, a quem Deos 
tem dado riquezas, e fazenda, e lhe tem con- 
cedido faculdade para que coma d’ellas, e 
desfrute a sua parte, e viva alegre do seu 
trabalho : isto para o tal, digo, he hum dom 
de Deos. 

19 Porque nao se lembrara muito dos 
dias da sua vida, visto que Deos occupa de 
delicias o seu corapao. 

CAPITULO VI. 
Dcsgragada condigao do avarento, que lendo 

bens nao ousa gozar d'elles. 

A ainda outro mal, que eu tenho visto 
debaixo do Sol, e ordinario por certo 

entre og homcns: 
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2 Hum homem, a quem Deos deo rique- 
zas, e fazenda, e honra, e nada falta a sua 
alma de quantas cousas deseja: e Deos nao 
lhe concedeo faculdade para comer d’ahi, 
mas vira hum homem estranho a devorar 
tudo. Isto he huma vaidade, e grande mi- 
seria. 

3 Se alguem tiver gerado ja hum cento 
de filhos, e viver muitos annos, e contar 
mais dias de idade, e a sua alma se nao 
utihzar dos bens, que possue, e carecer de 
sepultura : d’este homem nao duvido eu affir- 
mar, que hum aborto he melhor do que elle. 

4 Porque hum tal veio ao Mundo de 
balde, e caminha para as trevas, e o seu 
nome ficara sepultado no esquecimento. 

5 Elle nao vio o Sol, nem conheceo a 
distancia, que vai do bem ao mal: 

6 Ainda quando elle tivesse vivido dous 
mil annos, se elle nao gozou dos seus bens: 
por ventura nao se apressa tudo a hum mes- 
mo lugar? 

7 Todo o trabalho do homem he para a 
sua boca: mas a sua alma nao se enchera 
com isso. 

8 Que tern o sabio de mais, do que o in¬ 
sensate ? e que tem de mais o pobre, senao 
que elle caminha para o lugar, onde esta a 
vida ? 

9 Melhor he ver o que se deseja, do que 
desejar o que se ignora. Mas tambem isto 
he vaidade, e presumpcao do espirito. 

10 Aquelle, que ha de ser, he ja chamado 
pelo seu nome: e sabe-se que elle he homem, 
e que nao pode disputar em juizo contra 
quem he mais forte do que elle. 

11 Sao em mui grande numero as pala- 
vras, e tem na disputa muita vaidade. 

CAPITULO VII. 
A boa reputagao. Utilidade das correcgoes. 

Utilidade da sabedoria. Nao ha justo, 
que nao peque. Desprezar os discursos dos 
homens. A mulher prejudicial. 

QUE necessidade tem o homem de buscar 
o que he acima d’elle, quando elle ig¬ 

nora o que lhe he conducente na sua vida, 
em quanto dura o prazo dos dias da sua pe- 
regrina^ao, e o tempo que passa corao som- 
bra ? Ou quem lhe podera mostrar, que he 
o que esta para succeder depois d’elle de- 
baixo do Sol ? 

, 2 Melhor he o bom nome, do que os 
balsamos preciosos : e o dia da morte, do 
que o dia do nascimento. 

3 Melhor he ir a casa que esta de nojo, 
do que a casa onde se da banquete : porque 
n’aquella he hum advertido do fim de todos 
os homens, e o que esta vivo considera no 
que hum dia lhe ha de acontecer. 

4 Melhor he a ira, do que o riso : porque 
pela tristeza que apparece no rosto, se cor- 
rige o animo do delinquente. 

5 O coracao dos sabios esta onde se acha 
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a tristeza, e o corayao dos insensatos onde 
se acha a alegria. 

6 Melhor he ser reprehendido pelo sabio, 
do que ser enganado pela adulacao dos in¬ 
sensatos : 

7 Porque assim como se ouve ao longe 
a estalada que fazem os espinhos ardendo 
debaixo de huma panella, do mesmo modo 
o riso do insensate : mas tambem isto he 
vaidade. 

8 A ealumniaturba o sabio, e elle abatera 
a firmeza do seu coraqao. 

9 Melhor he o fim do discurso, do que o 
principio. Melhor he o homem paciente, 
do que o arrogante. 

10 Nao sejas veloz em te irares : porque 
a ira descanca no seio do insensate. 

11 Nao digas: donde vem que os pri- 
meiros tempos forao melhores do que sao 
agora ? porque semelhante pergunta he in- 
discreta. 

12 A sabedoria he mais util com as ri- 
quezas, e aproveita mais aos que vem o 
Sol. 

13 Porque assim como a sabedoria pro¬ 
tege, assim protege o dinheiro; mas a eru- 
dipao, e a sabedoria tem isto de mais, que 
ellas dao vida ao seu possuidor. 

14 Considera as obras de Deos, porque 
ninguem pode corregir a quem elle des- 
prezou. 

15 Goza dos bens no dia bom, e precav6 
o mao dia : porque Deos assim como fez 
este, assim tambem fez aquelle, sem que o 
homem ache contra elle justificadas queixas. 

16 Eu tambem vi isto nos dias da minha 
vaidade : O justo perece na sua justifa, e o 
impio vive muito tempo na sua malicia. 

17 Nao sejas muito justo: nem sejas 
mais sabio do que he necessario, para que 
nao venhas a ser estupido. 

18 Nao te obstines nas acpoes eriminosas : 
e nao sejas insensato, para que nao venhas 
a morrer no tempo que nao he teu. 

19 Bom he que tu sustentes o justo, mas 
tambem nao retires a tua mao d’aquelle, 
que o nao he : porque o que teme a Deos, 
nada despreza. 

20 A sabedoria fez o sabio, mais forte, do 
que dez principes de huma cidade. 

21 Porque nao ha homem justo sobre a 
terra, que faca o bem, e que nao peque. 

22 Mas tambem nao inclines o teu cora- 
fao a ouvir todas as palavras cpie se dizem: 
para que nao ou^as talvez a teu servo dizer 
mal de ti: 

23 Porque sabes na tua consciencia, que 
tambem tu muitas vezes tens dito mal d’outros. 

24 Tudo tentei por adquirir a sabedoria. 
Eu disse : far-me-hei sabio : e ella se retirou 
para longe de mim. 

25 Muito mais do que d’antes estava : e 
por certo que a sua profundidade he grande, 
quem a podera sondar l 
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26 Eu discorri dentro no meu espirito 
por todas as cousas para saber, e eonsiderar, 
e buscar a sabedoria, e a razao de tudo : e 
para conhecer a impiedade do insensato, e o 
erro dos imprudentes: 

27 E achei que he mais amargosa, do que 
a raorte, a mulher, a qual he lapo de capa- 
dores, e o seu coracao rede, as suas maos 
cadeias. Aquelle, que agrada a Deos, fu- 
gira d’ella : o que porem he peccador, sera 
d’ella apanhado. 

28 Eis-aqui o que eu achei, diz o Eccle¬ 
siastes, depois de ter conferido huma cousa 
com outra para achar huma razao. 

29 Que ainda a minha alma busca, e nao 
pude achar. Entre mil homens achei eu 
hum, mas de todas as mulheres, nem huma 
so achei. 

30 O que eu unicamente achei, he, que 
Deos creou o homem recto, e que elle mes- 
mo se metteo em infinitas questoes. Quern 
he tal como o sabio ? e quern conheceo a 
solupao d’esta palavra? 

CAPITULO VIII. 
Nao se apartar dos Mandamentos de Deos. 

Paciencia de Deos. Affiicgad dos justos. 
Prosperidade dos maos. 

A SABEDORIA do homem reluz no seu 
rosto, e o Todo Poderoso mudara a sua 

face. 
2 Quanto a mini eu observe a boca do1 

Rei, e os preceitos que Deos poz com jura- 
mento. 

3 Nao te apresses a sahir de diante da sua 
face, e nao permanepas na obra ma, porque 
elle faraTudo o que quizer : 

4 E a sua palavra he cheia de poder : e 
ninguem lhe pode dizer : Porque fazes isto 
assim ? 

5 Aquelle," que guarda o preceito, nao 
experimentara mal algum. O corapao do 
sabio conhece o que deve responder, e em 
que tempo. 

6 Todas as cousas tem seu tempo, e sua 
opportunidade, e he muita a affliepao do 
homem : 

7 Porque ignora as cousas passadas, e 
por nenhum mensageiro pode saber as futuras. 

8 Nao esta na mao do homem impedir 
que o espirito deixe o corpo, nem elle tem 
poder soli re 6 dia da morte, nem se lhe dao 
treguas na guerra que o ameapa, nem o im- 
pio sal vara a sua impiedade. 

9 Todas estas cousas considerei eu, e ap- 
pliquei o meu corapao a discernir todas as 
obras que se fazem debaixo do Sol. Algu- 
mas vezes tem hum homem dominio sobre 
outro para desgrapa sua. 

10 Eu vi os impios sepultados : os quaes 
ainda quando viviao, estavao no lugar santo, 
e erao louvados na cidade, como se as suas 
obras tivessem sido justas: mas tambem 
isto he vaidade. 

11 Por quanto o nao se proferir logo sen- 
tenpa contra os maos, he causa de commette- 
rem os filhos dos homens crimes sem temor 
algum. 

12 Com tudo por isso mesmo que o pec¬ 
cador commette cem vezes o mal, e he tole- 
rado com paciencia, tenho eu conhecido que 
serao bem succedidos os tementes a Deos, 
que respeitao a sua face. 

13 Mal o haja o impio, nem sejao pro- 
longados os dias da sua vida, mas como 
sombra passem os que nao temem a face do 
Senhor. 

14 Ainda se acha outra vaidade que suc- 
cede sobre a terra. Ha justos, aos quaes 
provem males, como se elles tivessem feito 
obras de impios: e ha impios, que vivem 
tao seguros, como se tivessem feito aepoes 
de justos : mas eu creio que tambem isto he 
huma cousa mui va. 

15 Por tanto louvei a alegria, visto nao 
ter o homem debaixo do Sol outro bem, se- 
nao comer, e beber, e folgar: e poder levar 
comsigo isto so do seu trabalho que aturou 
nos dias da sua vida, os quaes Deos lhe deo 
debaixo do Sol. 

16 E appliquei o meu corapao a conhe¬ 
cer a sabedoria, e a notar a distraepao que 
vaguea na terra: homem ha, que nem de 
dia, nem de noite concilia somno a seus olhos. 

17 E vim a entender, que o homem nao 
podia achar razao alguma de todas aquellas 
obras de Deos, que se fazem debaixo do 
Sol: pois quanto mais trabalhar pela des- 
cobrir, tanto menos a achara: ainda que o 
mesmo sabio diga que a conhece, elle a nao 
podera achar. 

CAPITULO IX. 
Ninguem sabe se he digno d'amor, ou de 

odio. Igual condigdo de born, e de maos 
neste mundo. Sabedoria do pobre. 

T^U revolvi todas estas cousas no meu 
corapao, para diligentemente as enten¬ 

der: Ha justos, e sabios, e as suas obras 
estao na mao de Deos : e com tudo nao 
sabe o homem se he digno d’amor, ou de odio: 

2 Mas tudo se reserva incerto para o fu¬ 
ture, visto acontecerem todas as cousas 
igualmente ao justo e ao impio, ao bom e 
ao mao, ao pure e ao impure, ao que sa- 
crifica victimas, e ao que despreza os sacri- 
ficios: assim como he tratado o bom, assim 
tambem he o peccador: do modo que o he 
o perjure, assim o he tambem aquelle, que 
jura verdade. 

3 Isto he o que ha, de peior entre tudo o 
que se passa debaixo do Sol, o succederem 
a todas as mesmas cousas : daqui vem que 
nao so os coracoes dos filhos dos homens se 
enchem de malicia, e de desprezo, durante 
a sua vida, mas tambem que depois d’isto 
serao conduzidos aos Infernos. 

4 Nao ha ninguem, que viva sempre, nem 
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que tenha esperanpa d’isto: raais val hum 
cao vivo, do que hum leao morto. 

5 Porque os que estao vivos sabem que 
hao de morrer, porem os mortos nao sabem 
mais nada, nem d’alli por diante elles tern 
alguma recompensa : porque a sua memoria 
iicou entregue ao esquecimento. 

6 Tambem o amor, e o odio, e as invejas 
perec£rao juntamente com os mesmos, nem 
elles tem parte n’este seculo, nem tao pouco 
em obra alguma, que se faz debaixo do Sol. 

7 Vai pois, e come o teu pao com ale- 
gria, e bebe com gosto o teu vinlio: porque 
a Deos agradao as tuas obras. 

8 Os teus vestidos sejao em todo o tempo 
brancos, e nao falte o oleo que unte a tua 
cabepa. 

9 Goza da vida com a mulher que amas 
por todos os dias da tua vida instavel, os 
quaes te forao dados debaixo do Sol por 
todo o tempo da tua vaidade : porque esta 
he a tua parte na vida, e no teu trabalho, 
com que te affadigas debaixo do Sol. 

10 Obra com presteza tudo quanto pode 
fazer a tua mao : porque na sepultura, para 
onde tu te apressas, nao havera nem obra, 
nem razao, nem sabedoria, nem sciencia. 

11 Eu me voltei para outra cousa, e vi 
que debaixo do Sol nao he o premio para 
os que melhor correm, nem a guerra para 
os que sao mais fortes, nem o pao para os 
que sao mais sabios, nem as riquezas para 
os que sao mais doutos, nem a boa acceita- 
pao para os que sao mais habeis artifices : 
mas que tudo se faz por encontro, e por ca- 
sualidade. 

12 O homem nao sabe que fim sera o 
seu : mas do modo que os peixes sao apa- 
nhados no anzol, e assim como as aves ca- 
hem no lapo, assim os homens se achao pre- 
sos no tempo mao, quando este der sobre 
elles de improvise. 

13 Vi tambem debaixo do Sol hum effeito 
de sabedoria que ja vou a dizer, e que eu 
approvei por muito grande : 

14 Havia huma pequena cidade, e n’ella 
se achavao poucos homens: veio contra 
ella hum grande llei, e em torno da mesma 
se entrincheirou, e fez ao redor as suas forti- 
fieapoes, e ficou assim completo o assedio. 

15 E achou-se n’ella hum homem pobre 
e sabio, e livrou a cidade pela sua sabedoria, 
e nenhum depois d’isto se lembrou mais 
d’aquelle homem pobre. 

16 E dizia eu, que a sabedoria era melhor 
do que a fortaleza: como foi logo despreza- 
da a sabedoria do pobre, e como nao forao 
ouvidas as suas palavras ? 

17 As palavras dos sabios sao ouvidas em 
silencio, mais do que o clamor do Principe 
entre os insensatos. 

18 Melhor he a sabedoria, do que as ar- 
mas da gente de guerra : e aquelle, que pec- 
car n’uma so cousa, perdera muitos bens. 
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CAPITULO X. 
Consequencias funestas da imprudencia. Im¬ 

prudent es, e escravos elevados a Dignidade. 
Caracter do maldizente. Rei menino. 
Rrincipes glotoes. Nao dizer mal do 
Rei. 

A S moscas que morrem no balsamo, fa- 
zem-lhe perder a suavidade do cheiro. 

Huma parvoice ainda que pequena, e de 
pouca dura, da occasiao a nao se fazer caso 
da sabedoria, nem da gloria. 

2 O corap ao do sabio esta na sua mao 
direita, e o corapao do insensato na sua es- 
querda. 

3 Mas ate o imprudente, que vai pelo seu 
caminho, sendo elle hum insensato, a todos 
reputa como taes. 

4 Se o espirito d’aquelle, que tem o po- 
der, se elevar sobre ti, nao largues o teu 
posto : porque este remedio te curara dos 
maiores peccados. 

5 Ha hum mal, que eu vi debaixo do 
Sol, sahindo como por erro da presenpa do 
Principe : 

6 E vem a ser, o imprudente constituido 
n’uma sublime dignidade, e os ricos assen- 
tados em baixo. 

7 Eu vi os escravos a cavallo, e os Prin- 
cipes andando a pe sobre a terra como 
escravos. 

8 Aquelle, que abrio huma cova, cahira 
n’ella: e o que desfaz a seve, mordello-ha a 
cobra. 

9 Aquelle, que transporta pedras, sera 
maltratado d’ellas : e o que racha lenha, fe- 
rido sera das lascas. 

10 Se o ferro estiver embotado, e elle nao 
for a amolar para se por como d’antes, mas 
se ainda em cima se fizer mais rombo, com 
muito trabalho se affiara, assim depois da 
industria se seguira a sabedoria. 

11 Aquelle, que detrahe occultamente 
d’outrem, nao he menos do que huma ser- 
pente, que morde a calada. 

12 As palavras, que sahem da boca do 
sabio, sao cheias de grapa: e os labios do 
insensato precipitallo-hao. 

13 As suas primeiras palavras sao huma 
parvoice, e as ultimas que lhe sahem da 
boca, sao hum erro pessimo. 

14 O insensato todo se espraia em fallar. 
O homem nao sabe, que he o que foi antes 
d’elle : e quem lhe podera indicar, que he o 
que sera depois ? 

15 O trabalho dos insensatos affligira a- 
quelles, que nao sabem ir a cidade. 

16 Desgrapada de ti, terra, cujo rei he 
menino, e cujos principes comem de 
manha. 

17 Ditosa a terra, cujo rei he de huma 
familia illustre, e cujos principes comem a 
seu tempo para refazerem as forpas, e nao 
para lisonjearem o appetite. 
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18 Pela preguipa se ira abatendo pouco 
a pouco o madeiramento do tecto, e pela 
debilidade das maos vira a chover em toda 
a casa. 

19 Os homens empr4gao o pao, e o vi- 
nho no seu prazer, vivendo para se banque- 
tearem: e todas as cousas obedecem ao di- 
nheiro. 

20 Nao digas mal do rei, ainda no teu 
pensamento, e nao falles mal do rico, ainda 
no retiro da tua camara: porque at4 as aves 
do Ceo levarao a tua voz e o que tem pen- 
nas dara noticia do teu sentimento. 

CAPITULO XI. 
Dar esmola. Obras de Deos incognitas. Ter 

continuamente diante dos olkos o Juizo de 
Deos. Vaidade da mocidude. 

T ANC.A o teu pao sobre as aguas que 
passao: porque depois de muitos tem¬ 

pos o acharas. 
2 Reparte d’elle com sete, e ainda com 

oito: porque nao sabes que mal estara para 
vir sobre a terra. 

3 Se as nuvens estiverem carregadas, el- 
las derramarao chuva, sobre a terra. Se a 
arvore cahir para a parte do Meio dia, ou 
para a do Norte, em qualquer lugar, onde 
cahir, ahi ticarh. 

4 O que observa o vento, nao semea: e 
o que considera as nuvens, nunca segara. 

5 Do modo que tu ignoras, qual seja o 
caminho do espirito, e de que sorte se com- 
paginem os ossos no ventre da pejada; as- 
sim tambem nao conheces as obras de Deos, 
que he o Creador de todas as cousas. 

6 Semea de manha a tua semente, e de 
tarde nao cesse a tua mao de fazer o mes- 
mo : porque nao sabes qual das duas antes 
nascera, se esta, ou aquella: e se ambas 
nascerem a hum tempo, sera melhor. 

7 A luz he doce, e he cousa deleitavel 
aos olhos o ver o Sol. 

8 Se o homem viver muitos annos, e em 
todos elles se alegrar, deve trazer a lern- 
branpa o tempo tenebroso, e os muitos dias : 
pois quando elles vierem, serao convencidas 
de vaidade as cousas passadas. 

9 Regozija-te pois, 6 mancebo, na tua 
mocidade, e viva em alegria o teu corapao 
na flor de teus annos, e anda conforme os 
caminhos do teu corapao, e segundo os de- 
sejos em que poe a mira os teus olhos: mas 
sabe que Deos te fara dar conta no seu 
juizo de todas estas cousas. 

10 Lanpa fora do teu corapao a ira, e 
alonga da tua came a malicia. Porque a 
mocidade, e o deleite sao humas cousas 
vans. 

CAPITULO XII. 
Ndo esperar pela velhice para servir a Deos. 

Enigma da velhice. Vaidade das cousas 
do Mundo. Temer a Deos, e observar os 
seus Mandamentos. 
EMBRA-TE do teu Creador nos dias 
da tua mocidade, antes que venha o 

tempo da afflicpao, e cheguem os annos, de 
que tu digas : Esta idade nao me agrada : 

2 Antes que se escurepa o sol, e a luz, e 
a lua, e as estrellas, e tornem a vir as nu¬ 
vens depois da chuva: 

3 Quando os guardas de tua casa corne- 
carem a tremer, e os homens mais fortes a 
vergar, e estiverem ociosos em apoucado 
numero os que moem, e os que vem pelos 
buracos principiarem a cobrir-se de trevas: 

4 E quando se fecharem as portas na rua, 
pela vos baixa do que moe, e se levantarem 
ao canto da ave, e todas as filhas da harmo- 
nia ensurdecerem. 

5 Elles terao medo tambem dos lugares 
altos, e temerao no caminho, a amendoeira 
florecera, o gafanhoto engordara, e a alca- 
parra se extinguira: porque o homem ira 
para a casa da sua eternidade, e carpindo 
ao redor d'elle, o irao acompanhando pelas 
ruas. 

6 Antes que se rompa o cordao de prata, 
e se retire a fitta de ouro, e se quebre a can- 
tara sobre a fonte, e se desfapa a roda sobre 
a cisterna, 

7 E o po se torne na sua terra donde era, 
e o espirito volte para Deos, que o deo. 

8 Vaidade de vaidades, disse o Ecclesi¬ 
astes, e tudo vaidade. 

9 O Ecclesiastes conio era muito sabio, 
ensinou o povo, e contou o que tinha feito, 
e investigando compoz muitas parabolas. 

10 EUe buscou palavras uteis, e escreveo 
discursos ajustadissimos, e cheios de ver- 
dade. 

11 As palavras dos sabios sao corno huns 
estimulos, e como huns cravos profunda- 
mente pregados, que por meio do conselho 
dos mestres nos forao communicadas pelo 
unico pastor. 

12 Nao busques pois, filho meu, mais 
cousa alguma fora d’estas. Nao se poe 
termo em multiplicar livros: e a meditapao 
frequente he afflicpao da came. 

13 Oucamos todos juntos o fim deste 
discurso. Teme a Deos, e observa os seus 
Mandamentos : porquo isto he o tudo do 
homem : 

14 E de tudo quanto se commette fara 
Deos dar conta no seu Juizo em attenpao 
de todo o erro, seja boa ou ma essa cousa, 
qualquer que for. 



CANTICO dos CANTICOS de SALOMAO, 
EM HEBREO 

SCHIll HASCHIRIM. 

CAPITULO I. 
Desejos que tem a Igreja de se unir a 

Christo. Delicias que acha nesta uniao. 
Favores que recebe. Ella confessa as sms 
imperfei$6es. Estas sao effeitos da malicia 
do demonio. Temor que tem, nao se ex- 
travie ella, quando busca a Jesu na terra. 
Desejos de o possuir no Ceo. 

A ESPOSA. 
APPLIQUE elle os labios, dando-me o 

osculo _da sua boca: porque os teus 
peitos sao melhores do que o vinho, 

2 Fragrantes como os mais preciosos bal- 
samos. O teu nome he como o oleo derra- 
mado : por isso as donzellinhas te amarao. 

3 Leva-me tu : nos correremos apos de ti 
ao cheiro dos teus balsamos. O Rei me in- 
troduzio nas suas despensas: nos nos rego- 
zijaremos, e nos alegraremos em ti, lembra- 
das de que os teus peitos sao melhores do 
que o vinho: os rectos te amao. 

4 Eu sou trigueira, mas fermosa, 6 filhas 
de Jerusalem, assirn como as tendas de 
Cedar, como os pavilhoes de Salomao. 

5 Nao olheis para o eu ser morena, porque 
o Sol me mudou a cor : os filhos de minha 
mai se levantarao contra mim, elles me 
puzerao por guarda nas vinhas : eu nao 
guardei a minha vinha. 

6 Amado da minha alma, aponta-me, 
onde he que tu apascentas o teu gado, onde 
te encostas pelo meio dia, para que nao en- 
tre eu a andar feita huma vagabunda atras 
dos rebanhos de teus companheiros. 

O ESPOSO. 
7 Se tu te nao conheces, 6 fermosissima 

entre as mulheres, sahe, e vai em seguimento 
das pizadas dos rebanhos, e apascenta os 
teus cabritos ao pe das cabanas dos pas- 
tores. 

8 A’minha cavalleria nos carros de Farao 
eu te assemelhei, amiga minha. 

9 As tuas faces tem tod a a lindeza assim 
como a da rola : e teu peseopo a dos mais 
ricos collares. 

10 Nos te faremos humas cadeias de ouro, 
marchetadas pe pontinhos de prata. 

A ESPOSA. 
11 Quando o Rei estava no seu repouso, 

deo o meu nardo o seu cheiro. 
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12 0 meu amado he para mim^ como 
hum ramalhete de myrrha, ella morara entre 
os meus‘peitos. 

13 O meu amado he para mim como 
hum cacho de chypre, que se acha nas vi¬ 
nhas d’Engaddi. 

O ESPOSO. 
14 Oh, como tu es fermosa, amiga minha, 

como tu es bella ? os teus olhos sao como 
os das pombas. 

A ESPOSA. 
15 Oh, como tu es fermoso, amado meu, 

e gentil. O nosso leito esta alcatifado de 
flores : 

16 As traves das nossas casas sao de ce- 
dro, os nossos tectos de cypreste. 

CAPITULO II. 
Amabilidades de Christo, e da Igreja sua 

Esposa. Louvores que elle Ihe da. Fa- 
vores que llie faz. Cuidado, que tem, 
para que nada perturbe a alegria, e socego, 
que ella tem nelle. 

O ESPOSO. 
T^U sou a flor do campo, e a apucena dos 

valles. 
2 Bern como he a apucena entre os es- 

pinhos, assim he a minha amiga entre as 
filhas. 

A ESPOSA. 
3 Bern como he a maceira entre as ar- 

vores dos bosques, assim he o meu amado 
entre os filhos. Eu me assentei debaixo 
da sombra d’aquelle, a quem tanto tiuha 
desejado : e o seu fructo he doce a minha 
garganta. 

4 Elle me fez entrar na adega, onde 
mette o seu vinho, ordenou em mim a ca- 
ridade. 

5 Acudi-me com confortativos de flores, 
trazei-me pomos, que me alentem: porque 
desfalepo d’amor. 

6 A sua mao esquerda se poz ja debaixo 
da minha cabepa, e a sua mao direita me 
abracara depois. 

O ESPOSO. 
7 Eu vos conjuro, filhas de ^Jerusalem, 

pelas cabras montezes, e veados do campo, 
que nao perturbeis a minha amada o seu 
clescanpo, nem a fapais despertar, ate que 
ella se queira erguer. 



CANTICO DOS CANTICOS III. IV. 

A ESPOSA. 
8 Aquella he a voz do meu amado, ei-lo 

ahi vem saltando sobre os montes, atiaves- 
sando os oiteiros, 

9 O meu amado he semelhante a huma 
cabra montez, e a hum veadinho. Ei-lo 
ahi esta posto por detras da nossa parede, 
olhando pel as janellas, estendendo a vista 
por entre as gelozias. 

10 Eis-ahi o meu amado, que me diz : 
Levanta-te, apressa-te, amiga minha, pomba 
minha, fermosa minha, e vem. 

11 Porque ja passou o inverno, ja se 
forao, e eesshrao de todo as chuvas. 

12 Apparecerao as flores na nossa terra, 
chegou o tempo da poda: ouvio-se na nossa 
terra a voz da rola : 

13 A figueira comepou a dar os seus pri- 
meiros figos : as vinhas estando em flor 
lanparao o seu cheiro. Levanta-te, amiga 
minha, fermosa minha, e vem: 

14 Pomba minha, tu nas aberturas da 
pedra, na cavema do muro ensosso, mostra- 
me a tua face, soe a tua voz dentro nos 
meus ouvidos : porque a tua voz he doce, e 
a tua face graciosa. 

15 Apanhai-nos as raposas pequeninas, 
que destroem as vinhas : porque a nossa 
vinha esta ja em flor. 

16 O meu amado he para mim, e eu 
para elle, que se apascenta entre as apu- 
eenas. 

17 Atti que sopre o dia, e declinem as 
sombras. Volta: se semelhante, amado 
meu, a cabra montez, e ao veadinho, que 
corre sobre os montes de Bether. 

CAPITULO III. 
Desassocego da alma, de que se ausentou 

Christo.. Esforqos que ella deve fazer 
pelo achar. Cuidudo que deve ter em con- 
serval-lo. Como em Christo tern a alma o 
seu descango. Attenqao de Christo em 
impedir que ninguem l/io perturhe. 

A ESPOSA. 
T^U busquei de noile no meu leito aquelle, 

a quern ama a minha alma: busquei-o, 
e nao o achei. 

2 Levantar-me-hei, e rodearei a cidade: 
buscarei pelas ruas, e prapas publicas aquel¬ 
le, a quern ama a minha alma; busquei-o, e 
nao no achei. 

3 Os guardas, que rondao a cidade, me 
encontrarao, e eu lhes disse: Vistes por 
ventura aquelle, a quem ama a minha alma? 

4 A poucos passos, que me tinha aparta- 
do d’elles, achei eu aquelle, a quem ama a 
minha alma : afferrei d’elle : nem o larga- 
rei, ate o nao introduzir em casa de minha 
mai, e levar a camara d’aquella, que me 
gerou. 

O ESPOSO. 
5 Eu vos conjuro, filhas de Jerusalem, 

pelas cabras montezes, e veados do campo, 
[Port.] 

que nao perturbeis a minha amada o seu 
descanpo, nem a fapais despertar, ate que 
ella se queira erguer. 

AS FILHAS DE JERUSALEM. 
6 Quem he esta, que sobe pelo deserto, 

como huma varinha de fumo composla d’a- 
romas de myrrha, e d’incenso, e de toda a 
casta de polvilhos odoriferos ? 

7 Eis-aqui o leito de Salomao, ao qual 
rodeao sessenta valentes dos mais fortes 
d’Israel. 

8 Armados tod os d’espadas, e mui peritos 
para a guerra: sobre a sua coxa esta pen¬ 
dente a espada de cada hum, por causa dos 
temores noctumos. 

9 O Rei Salomao fez huma cadeirinha 
de madeira do Libano : 

10 Fez-lhe as columnas de prata, o re- 
clinatorio de ouro, a subida de purpura : o 
meio de tudo ornou-o do que ha de mais 
precioso, em attenpao as filhas de Jerusa¬ 
lem : 

11 Sahi, filhas de Siao, e vede ao Rei 
Salomao com o diadema de que sua mai o 
coroou no dia do seu casamento, e no dia 
do jubilo de seu corapao. 

CAPITULO IV. 
Christo, louvando, e admirando as bellezas, 

que elle mesmo depositou na sua Igreja, e 
nas almas santas, que elle escolheo para 
si: louvando, e admirando as virtudes ex- 
teriores, que nellas apparecem, mas dando 
a vantagem a caridade, que esta escondida 
no coraqao. 

O ESPOSO. 
/'All como es fermosa amiga minha, como 

es bella ! Os teus olhos sao como os 
das pombas, sent fallar no que esta escon- 
dido dentro. Os teus cabellos sao como os 
rebanhos das cabras, que subirao do monte 
de Galaad. 

2 Os teus dentes sao como os rebanhos 
das ovelhas tosquiadas, que subirao do lava- 
torio todas com dous cordeirihhos gemeos, e 
nenhuma ha esteril entre ellas. 

3 Os teus labios sao como huma fitta 
d’escarlate ; e o teu fallar he doce. Assim 
como he o vermelho da roma partida, assim 
he o nacar das tuas faces, sem fallar no que 
esta escondido dentro. 

4 O teu pescopo he como a torre de 
David, que foi edificada com seus balu- 
artes: d’ella estao pendentes mil escudos, 
toda a armadura dos esforpados. 

5 Os teus dous peitos sao como dous 
fiihinhos gemeos da cabra montez, que se 
apascentao entre as apucenas. 

6 Ate que sopre o dia, e declinem as 
sombras, eu irei ao monte da myrrha, e ao 
oiteiro do incenso. 

7 Toda tu es fermosa, amiga minha, e 
em ti nao ha macula. 

8 Vem do Libano, Esposa minha, vem 
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CANTICO DOS CANT1COS V. VI. 

do Libano, vem : seras coroada do alto J vestirei eu ? Lavei os meus pes, como os 
d’Amana, do cume de Sanir, e d’Hermon, tornarei a pujar? 
das cavernas dos leoes, dos montes dos leo-. 4 O meu Amado metteo a sua mao pela 
pardos. ! fresta, e as minhas entranhas estremecerao 

9 Tu feriste o meu corapao, irma minha ao estrondo que elle fez. 
Esposa, tu feriste o meu corapao com hum 5 Eu me levantei para abrir ao meu 
dos teus olhos, e com hum cabello do teu Amado: as minhas maos distillarao myrrha, 
pescoco. » e os meus dedos estavao cheios da myrrha 

10 Que lindos sao os teus peitos, irma mais preciosa. 
minha Esposa! os teus peitos sao mais fer- j 6 Eu abri a minha porta ao meu Amado, 
mosos, do que o vinho, e o cheiro dos teus tirando-lhe o ferrolho: mas elle ja se tinha 
balsamos excede o de todos os aromas 

11 Os teus labios, 6 Esposa, sao como 
hum favo, que distilla dopura, o mel, e o 
leite estao debaixo da tua lingua: e o chei¬ 
ro dos teus vestidos he como o cheiro do 
incenso. 

ido, e era ja passado a outra parte. A 
minha alma se derreteo, assim que elle fal- 
lou : busquei-o, mas nao o achei: chamei- 
o, e elle me nao respondeo. 

7 Acharao-me os guardas, que rondao a 
Cidade: derao-me, e ferirao-me : tirarao-me 

12 Jardim fechado es irma minha Espo- o meu manto os guardas das muralhas. 
sa, jardim fechado, fonte sellada 

13 As tuas producpoes sao hum jardim 
de romans com fructos de maceiras. Chy- 
pres com o nardo, 

14 0 nardo e o apafrao, a canna aroma- 

8 Eu vos conjuro, filhas de Jerusalem, 
que, se encontrardes ao meu Amado, lhe 
fapais saber que estou enferma d’amor. 

AS FILIIAS DE JERUSALEM. 
9 Qual he o que tu chamas Amado entre 

tica e o cinnamomo com todas as arvores todos os Amados, 6 mulher a mais fermosa 
do Libano, a myrrha e a aloe com todos os 
balsamos de primeira estimacao. 

15 A fonte dos jardins: o popo das 
aguas vivas, que com impeto correm do Li¬ 
bano. 

16 Levanta-te. Aquilao, e vem tu, ven- 
to do Meiodia, assopra de todos os lados 
no meu jardim, e corrao os seus aromas. 

CAPITULO V. 

Ancia que tern a Igreja de receber a Christo, 
e de o ver recolher os fructos, que elle pro- 
duzio nella. Bondade com que Christo 
responde aos desejos da Igreja. Temuras 
que iliz para induzir as almas a que o re- 
cebcio. Desgraqa das que recusao abrir- 
Ihe a porta do seu coragao, quando elle 
hate. Ellas depois o buscdo, mas nao o 
achdo. Trabalhos que passou nisto. lies 
cripcdo que faz das perfeigoes do Esposo. 

A ESPOSA. 
VTENIIA o meu Amado para o seu jar- 
’ dim, e coma o fructo das suas maceiras. 

O ESPOSO. 
Eu vim para o meu jardim, irma minha 

Esposa: seguei a minha myrrha com os 
meus aromas: comi o favo com o meu mel; 
bebi o meu vinho com o meu leite: comei, 
amigos, e bebei, e embriagai-vos, carissi- 
mos. 

A ESPOSA. 
2 Eu durmo, e c meu corapao v£la: eis 

a voz do meu amado, que bate, dizendo: 
Abre-me, irma minha, amiga minha, pomba 
minha, immaculada minha : porque a minha 
cabepa esta cheia d’orvalho, e me estao cor- 
rendo pelos anneis do cabello as gottas das 
noites. 

3 Eu me despojei da minha saia, como a 
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de todas ? Qual he o teu Amado entre to¬ 
dos os outros, por cuja contemplapao nos 
conjuraste tu d’este modo? 

A ESPOSA. 
10 O meu Amado he candid o, e rubi- 

cundo, escolhido entre milhares. 
11 A sua cabepa he o ouro mais subido : 

os seus cabellos sao como os ramos novos 
das palmeiras, negros como hum corvo. 

12 Os seus olhos sao como as pombas, 
que, tendo os seus ninhos ao pc dos regatos 
das aguas, estao lavadas em leite, e se 
achao d’assento junto das mais largas cor- 
rentes dos rios. 

13 As suas faces sao com huns canteiros 
de plantas aromaticas, plantadas pelos que 
conficionao os cheiros. Os seus labios sao 
huns lirios, que distillao a mais preciosa 
myrrha. 

14 As suas maos sao de ouro feitas ao 
torno, cheias de jacinthos. O seu ventre he 
de marfim, guarnecido de safiras. 

15 As suas pernas sao humas columnas 
de marmore, que estao sustentadas sobre 
bases de ouro. A sua figura he como a do 
Libano, elle he escolhido como os cedros. 

16 A sua garganta he suavissima, e todo 
elle he para se desejar: tal he o meu Ama¬ 
do, e tal o que he verdadeiramente meu 
amigo, filhas de Jerusalem. 

AS FILHAS DE JERUSALEM. 
17 Para onde foi o teu Amado, 6 tu, que 

es a mais fermosa de todas as mulheres? 
para onde se retirou o teu Amado ? e nos o 
buscaremos comtigo. 

CAPITULO VI. 

A Igreja he como o jardim de Christo. N’el/a 
acha Christo as sms delicias. Lindezus da 
Igreja. Ella he o unico objecto do amor 



de Christo. A sua felicidade faz a admi- 
ragao dos Anjos. Ella ao mesrno tempo 
he a alegria do Ceo, e o terror das Potes- 
tades do Inferno. 

A ESPOSA. 
A MEU Amado desceo ao seu jardim, ao 
^ canleiro das plantas aromaticas, para 
se apascentar nos jardins, e para collier 
apucenas. 

2 Eu sou para o meu Amado, e o meu 
Amado he para mim, elle he tal, que se 
apascenta entre as apucenas. 

O ESPOSO. 
3 Fermosa es, amiga minha, suave, e en- 

grapadacomo Jerusalem : terrivelcomo hum 
exercito bem ordenado posto em campo. 

4 Aparta os teus olhos de mim, porque 
elles sao os que me fizerao voar. Os teus 
cabellos sao como o rebanho das cabras, 
que apparecerao de Galaad. 

5 Os teus dentes sao como hum rebanho 
d’ovelhas, que subirao do lavatorio, tendo 
todas seus dous cordeirinhos gemeos, e ne- 
nhuma entre ellas he esteril. 

6 Assim como he a casca da roma, assim 
sao as tuas faces, nao fallando no que esta 
escondido dentro de ti. 

7 Sao sessenta as Rainhas, e oitenta as 
concubinas, e hum numero sem numero de 
mopas. 

8 Huma so he a minha pomba, a minha 
perfeita, ella he a unica pa ra sua mai, esco- 
lhida pela que lhe deo o ser. As filhas a 
virao, e ellas a apregoarao pela mais bema- 
venturada: virao-na as Rainhas, e as con¬ 
cubinas, e lhe derao muitos louvores. 

9 Quem he esta, que vai caminhando 
como a aurora quando se levanta, fermosa 
como a Lua, escolhida como o Sol, terrivel 
como hum exercito bem ordenado posto em 
campo ? 

A ESPOSA. 
10 Eu desci ao jardim das nogueiras, 

para ver os pomos dos valles, e para exami- 
nar, se a vinha tinha lanpado flor, e se as 
romans tinhao brotado. 

11 Eu nao o sube: a minha alma toda 
me fez turbar por causa das quadrigas 
d’Aminadab. 

AS FILHAS DE JERUSALEM. 
12 Volta, volta 6 Sulamitis: volta, volta, 

para que nos te miremos. 

CAPITULO VH. 

A Igreja na terra compoe-se de hons, e maos. 
Ella a hum mesmo tempo esta em alegria, 
e cm tristeza; em esperanga, e cm tcmor. 
No Ceo he todapura, e toda fermosa. A 
sua alegria, e a sua felicidade sao alii 
perfcitas, e ella faz as delicias do Rei 
Celestial. Todo o desejo da Igreja n'este 
Mundo he unir-se com Christo seu Esposo, 
e dar-lhe as mais sensiveis mostras da sua 
gratidao, e do seu amor. 

QUE veras tu na Sulamitis, senao coros 
de musica no campo dos exercitos? 

Que airosos sao os teus passos, 6 filha do 
principe, no ealcado que trazes! As juntas 
das mas coxas sao como liuns collares, que 
forao fabricados por mao de inestre. 

2 O teu embigo he huma taca feita ao 
torno, que nunca esta desprovida de licor. 
O teu ventre he como hum monte de trigo 
cercado d’apucenas. 

3 Os teus dous peitos sao como dous 
cabritinhos gemeos tilhos da cabra mon- 
tez. 

4 O teu pescoco he como huma torre de 
marfim. Os teus olhos sao como as piscinas 
d’llesebon, que estao situadas a porta da 
filha da multidao. O teu nariz he como a 
torre do Libano, que olha para Damasco. 

5 A tua cabepa he como o monte Car- 
i melo: e os cabellos da tua cabepa sao como 
a purpura do Rei, atada, e tinta duas vezes 
nos canaes dos tintureiros. 

6 Quao fermosa, e quao engrapada es, 6 
Carissima, nas delicias! 

7 A tua estatura he assemelhada a huma 
palmeira, e os teus peitos a dous cachos 
d’uvas. 

8 Eu disse : Subirei a palmeira, e colhe- 
rei os seus fructos: e os teus peitos serao 
como dous cachos d’uvas : e o cheiro da tua 
boca, como o dos pomos. 

9 A tua garganta he como o melhor vi- 
nho, digno de ser bebido pelo meu Amado, 
e ruminado entre os seus labios, e os seus 
dentes. 

A ESPOSA. 
10 Eu sou para o meu Amado, e elle 

para mim he que se volta. 
11 Vem, Amado meu, saiamos ao cam¬ 

po, moremos nas quintas. 
12 Levantemo-nos de manha para ir as 

vinhas, vejamos se a vinha tern lanpado flor, 
se as flores produzem fructos, se as romans 
estao ja em flor: alii te darei os meus 
peitos. 

13 As mandragoras derao o seu cheiro. 
Nos temos as nossas portas toda a casta de 
pomos : eu tenho guardado para ti, Amado 
meu os novos, e os velhos. 

CAPITULO VIII. 
Amor da Igreja por Christo, e de Christo 

para com a Igreja. Forga, e excellencia 
d'este amor. 

A ESPOSA. QUEM me fara tao ditosa, que te tenha 
a ti por irmao, pendente ja dos peitos 

de minha mai, para que eu te ache de fora, 
e te db o suspirado osculo, e ninguem me 
despreze. 

2 Eu te tomarei, e te leva rei a casa de 
minha mai, tu la me ensinaras, e eu te 
darei a beber hum vinho de confeipao 
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O ESPOSO. 



ISAIAS I. 

aromatica, e hum licor novo das minhas 
romans. 

3 A sua mao esquerda se poz ja de baixo 
da minha eabepa, e a sua mao direita me 
abrapara depois. 

O ESPOSO. 
4 Eu vos conjuro, filhas de Jerusalem, 

que nao perturbeis a minha Amada o seu 
descanpo, nem a fapais despertar, ate que 
ella se queira erguer. 

AS FILHAS DE JERUSALEM. 
5 Quern he esta, que sobe do deserto 

inundando delicias, firmada sobre o seu 
Amado ? 

O ESPOSO. 
Eu te despertei debaixo da maceira: 

alii he que tua mai foi corrompida, alii he 
que perdeo a sua pureza a que te gerou. 

6 Poe-me a mim como hum sello sobre 
o teu corapao, como hum sello sobre o teu 
brapo: porque o amor he valente como a 
morte, o zelo do amor he inflexivel, como o 
Inferno: as suas alampadas sao humas 
alampadas de fogo, e de chammas. 

7 As muitas aguas nao puderao extinguir 
a caridade, nem os rios terao forpa para a 
affogar: se hum homem der todas as ri- 
quezas de sua casa pelo amor, elle as des- 
prezara, como se nao tivera dado nada. 

A ESPOSA. 
8 A nossa irma he pequena, e nao tern 

peitos. Que faremos nos h nossa irma no 
dia, em que se lhe ha de fallar ? 

O ESPOSO. 
9 Se ella he hum muro, edifiquemos so¬ 

bre ella baluartes de prata : se huma porta, 
guarnepamo-la com taboas de cedro. 

A ESPOSA. 
10 Eu sou hum muro : e os meus peitos 

sao como huma torre, desde que me tenho 
na sua presenpa tornado bem como huma 
que acha paz. 

O ESPOSO. 
11 O Pacifico teve huma vinha n’aquella, 

que tem Povos : elle a entregou aos guardas, 
cada homem da mil siclos de prata pelo 
fructo que d’ella tira. 

12 A minha vinha esta diante de mim. 
Tu, 6 pacifico, tiraras da tua vinha mil 
siclos, e os que a guardao, e lhe colhem os 
fructos, duzentos. 

13 O’ tu, a que habitas nos jardins, os 
teus amigos estao attentos: faze-me ouvir a 
tua voz. 

A ESPOSA. 
14 Foge, Amado meu, e faze-te seme- 

lhante a huma cabra montez, e aos veadi- 
nhos sobre os montes dos aromas. 

ISAIAS. 

CAPITULO I. 
Ingratiddo dos filhos d’ Israel. Ameagas das 

vingangas do Senlior contra elles. Elies 
sao exhortados a penitencia. Reprehensdo 
e ameagas. contra Jerusalem. Restabele- 
cimento (Vesta Cidade. 

"VTISAO d’Isaias filho d’Amos, a qual elle 
’ vio sobre Juda e Jerusalem, nos dias 

d’Ozias, de Joathan, d’Achaz, e d’Ezechias, 
Reis de Juda. 

2 Ouvi, ceos, e tu, 6 terra, escuta, por¬ 
que o Senhor he quem fallou. Criei huns 
filhos, e engrandeci-os: porem eUes me 
desprezarao. 

3 Conheceo o boi a seu possuidor, e o 
jumento o presepio de seu dono: mas Is¬ 
rael nao me conheceo, e o meu povo nao 
entendeo. 

4 Ai da napao peccadora, do povo carre- 
gado d’imquidade, da rele maligna, dos 
filhos malvados: abandonarao o Senhor, 
blasfemarao o Santo d’Israel, tornarao para 
traz alienados. 

548 

5 Que important que eu vos lira de novo, 
accumulando vos humas prevaricapoes so¬ 
bre outras ? toda a cabepa esta enferma, e 
todo o corapao abatido. 

6 Des da planta do pe ate o alto da ca¬ 
bepa nao ha n’elle cousa sa : tudo he huma 
ferida, e huma contusao, e huma chaga en- 
tumecida, que nao esta ligada, nem se lhe 
applicou remedio para a sua cura, nem com 
azeite foi suavizada. 

7 A vossa terra esta deserta, as vossas 
cidades abrazadas do fogo: os estranhos a 
vossa vista devorao a vossa regiao, e ella 
sera devastada como n’uma assolapao d’ini- 
migos. 

8 E ficara desamparada a filha de Siao 
como choupana em vinha, e como chopa 
em pepinal, e como cidade, que he devas¬ 
tada. 

9 Se o Senhor dos exercitos nos nao ti¬ 
vera conservado alguns da nossa linhagem, 
teriamos sido como Sodoma, e ter-nos-hia- 
mos tornado taes como Gomorrha. 

10 Ouvi a paluvra do Senhor, principes 



1SAIAS II. 1 

de Sodoma, escutai a lei do nosso Deos, 
povo de Gomorrha. 

11 De que me serve a mini a multidao 
das vossas victimas, diz o Senhor? ja estou 
farto d'ellas. Nao quero mais holocaustos 
de carneiros, nem gordura d’animaes nedeos, 
nem sangue de bezerros, nem de cordeiros, 
nem de bodes. 

12 Quando vinheis a minha presenpa, 
quem requereo estas cousas de vossas maos, 
para que andasseis nos meus atrios ? 

13 Nao ofterepais mais sacrifices em 
vao : o incenso he para mim abominapao. 
Neomenia e Sabbado, e outras festividades 
nao soffrerei: os vossos ajuntamentos sao 
iniquos: 

14 A minha alma aborrece as vossas Ka- 
lendas, e as vossas solemnidades : ellas se 
me tem feito molestas, canpado estou de as 
soffrer. 

15 E quando estenderdes as vossas maos, 
apartarei de vos os meus olhos : e quando 
multiplicardes as vossas orapoes, nao as at- 
tenderei: porque as vossas maos estao cheias 
de sangue. 

16 Lavai-vos, puriiicai-vos, tirai de di- 
ante de meus olhos a malignidade de vossos 
pensamentos : cessai d’obrar perversamente, 

17 Aprendei a fazer bem : procurai o que 
he justo, soccorrei ao opprimido, fazei jus¬ 
tipa ao orfao, defendei a viuva. 

18 E vinde, e argui-me, diz o Senhor: 
se os vossos peccados forem como a escar- 
lata, elles se tornarao brancos como a neve: 
e se forem roxos como o carmesim, ficarao 
alvos como a branca la. 

19 Se quizerdes, e me ouvirdes, comereis 
os bens da terra. 

20 Mas senao quizerdes, e me provocar- 
des a ira : devorar-vos-ha a espada, porque 
a boca do Senhor fallou. 

21 Como se fez prostituta a cidade fiel, 
cheia de rectidao ? habitou n’ella a justipa, 
mas agora os homicidas. 

22 A tua prata se mudou em escoria: o 
teu vinho se misturou com agua. 

23 Os teus principes sao infieis, compa- 
nheiros de ladroes : todos amao as dadivas, 
andao atras das recompensas. Nao fazem 
justipa ao orfao : e a causa da viuva nao 
tem accesso a elles. 

24 Por este motivo diz o Senhor Deos 
dos exercitos, o Forte d'Israel : Ai! que eu 
me consolarei sobre os meus adversaries, e 
me vingarei de meus inimigos. 

25 E voltarei a minha mao sobre ti, e 
acrisolarei a tua escoria ate a ultima depu- 
rapao, e tirarei de ti todo o teu estanho. 

26 E restituirei os teus juizes como forao 
d’antes, e os teus conselheiros como antiga- 
mente : depois disto seras chamada a cidade 
do justo, a cidade fiel. 

27 Siao sera resgatada em juizo, e sera 
restabelecida em justipa: 

28 E quebrantara os malvados, e junta- 
mente os peccadores : e os que desampara- 
rao ao Senhor serao consumidos. 

29 Porque elles serao confundidos pelos 
idolos, a quem sacrificarao : e vos vos en- 
vergonhareis dos jardins, que tinheis esco- 
lhiclo, 

30 Quando vos tornardes como hum Car¬ 
valho, a quem cahem as folhas, e como hu- 
ma horta sem agua. 

31 E sera a vossa fortaleza, como torcida 
d’estopa, e a vossa obra como faisca: e 
huma e outra se queimara ao mesmo tempo, 
e nao havera quem a apague. 

CAPITULO II. 

Gloria de Jerusalem. As Nafdes vein ado- 
rar o Senhor. Casa de Jacob rejeitada. 
Soberbos humilhados. So Deos exaltado. 

2 E nos ultimos dias estara preparado o 
monte da Casa do Senhor no cume dos 
montes, e se elevara sobre os oiteiros, e 
concorrerao a elle todas as gentes. 

3 E irao muitos povos, e dirao : vinde, e 
subamos ao monte do Senhor, e a casa do 
Deos de Jacob, e elle nos ensinara os seus 
caminhos, e nos andaremos pelas suas vere- 
das : porque de Siao sahira a lei, e de Jeru¬ 
salem a palavra do Senhor. 

4 E julgara as napoes, e arguira a muitos 
povos: e das suas espadas forjarao relhas 
d’arados, e das suas lanpas fouces : nao le- 
vantara a espada huma napao contra outra 
napao, nem d'ahi por diante se adestrarao 
mais para a guerra. 

5 Casa de Jacob, vinde e caminhemos na 
luz do Senhor. 

6 Pois tu arrojaste o teu povo, a casa de 
Jacob: por quanto elles se tem enchido 
como n’outro tempo, e tiverao agoureiros 
como os Filistheos, e se unirao a mancebos 
estranhos. 

7 Cheia esta a terra de prata e de ouro: 
e nao tem termo os seus thesouros: 

8 E cheia esta a sua terra de cavallos : e 
sao innumeraveis as suas quadrigas : e cheia 
estfi a sua terra de idolos : adorarao a obra 
de suas maos, a qual fizerao os seus dedos. 

9 E se encurvou o homem, e o varao se 
abateo : por tanto nao lhes perdoes. 

10 Entra na penha, e nas aberturas da 
terra esconde-te da espantosa presenpa do 
Senhor, e da gloria de sua magestade. 

11 Os olhos altivos do homem tem sido 
abaixados, e encurvada sera a altivez dos 
varoes : e so o Senhor sera exaltado n’a- 
quelle dia. 

12 Porque o dia do Senhor dos exercitos 
sera sobre todo o soberbo, e altivo, e sobre 
todo o arrogante : e elle sera humilhado. 

13 E sobre todos os cedros do Libano 
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altos e levantados, e sobre todos os Carva¬ 
lhos de Basan. 

14 E sobre todos os montes altos, e sobre 
todos os outeiros elevados. 

15 E sobre toda a torre eminente, e sobre 
todo o muro fortificado. 

16 E sobre todas as naos de Tharsis, e 
sobre tudo o que he bello a vista. 

17 E sera encurvada a arrogancia dos 
homens, e abatida a altivez dos varoes, e so 
o Senhor sera sublimado n’aquelle dia : 

18 E os idolos serao de todo esmigalha- 
dos: 

19 E entrarao nas cavernas das penhas, e 
nas voragens da terra por causa da presenpa 
formidavel do Senhor, e da gloria de sua 
magestade, quando se levantar para ferir a 
terra. 

20 N’aquelle dia arrojara o homera os 
seus idolos de prata, e os seus simulacros 
d’ouro, que para si tinha feito a fim de os 
adorar, nao sendo mais que toupeiras e 
morcegos. 

21 E entrara nas aberturas das pedras, 
e nas cavernas dos rochedos por causa da 
presenpa formidavel do Senhor, e da gloria 
de sua magestade, quando se levantar para 
ferir a terra. 

22 Cessai pois de irritar este homem, 
cujo folego respira no seu nariz, por quanto 
elle mesmo he reputado pelo Excelso. 

CAPITULO III. 

Desotacao de Judd e de Jerusalem. Repre- 
hensaes do Senhor aos principes do seu 
povo. Condemna o Senhor a soberla e 
luxo das filhas de Siao. 

Tj'IS-AQUI pois, que o Soberano Senhor 
dos exercitos esta para tirar de Jerusa¬ 

lem e de Juda ao valente e ao forte, toda a 
forpa do pao, e toda a forpa d’agua : 

2 Ao homem forte, e ao guerreiro, ao 
Juiz, e ao Propheta, e ao adivinho, e ao 
anciao : 

3 Ao Capitao de sincoenta, e ao respei- 
tavel pela sua presenpa, e ao conselheiro, e 
ao perito entre os arquitectos, e ao sciente 
da linguagem mystica. 

4 E eu lhes darei meninos para princi¬ 
pes, e dominal-los-hao effeminados. 

5 E investira o povo, homem a homem, 
e cada hum a seu proximo : tumultuara o 
mancebo contra o velho, e o pleb&o contra 
o nobre. 

6 Porque tornara cada hum a seu pro- 
prio irmao domestico de seu pai: Tu tens 
melhor vestido, se nosso principe, e fique 
esta ruina atalhada debaixo da tua mao. 

7 Elle respondera n’aquelle dia, dizendo : 
Nao sou medico, e em minha casa nao ha 
pao, nem vestido: nao queirais constituir- 
me principe de povo. 

8 Pois Jerusalem se vai arruinando e 
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Juda cahindo : por quanto a lingua d’elles 
e as invenpoes da sua fantasia sao contra o 
Senhor, para provocarem os olhos de sua 
magestade. 

9 A mesma vista do seu semblante da 
testemunho contra elles: e os taes fizerao, 
corno os de Sodoma, publica ostentapao do 
seu peccado, e nao o encobrirao : ai da 
alma d’elles, porque se lhes tem dado males 
em recompensa. 

10 Dizei ao justo que elle sera bem 
succedido, pois comera o fructo dos seus 
conselhos. 

11 Ai do impio que corre ao mal: por¬ 
que lhe sera dada a retribuipao de suas 
maos. 

12 Ao meu povo despojarao os seus 
exactores, e os tem dominado mulheres. 
Povo meu, os que te charnao bemaventu- 
rado, esses mesmos te enganao, e destroem 
o caminho dos teus passos. 

13 0 Senhor esta para julgar, e esta para 
julgar os povos. 

14 O Senhor entrara em juizo com os 
anciaos do seu povo, e com os seus Prin¬ 
cipes : porque vos tendes comido a minha 
vinha, e a rapina feita ao pobre se acha em 
vossa casa. 

15 Porque razao metteis vos debaixo dos 
pcs o meu povo, e moeis as pancadas os 
rostos dos pobres, diz o Senhor Deos dos 
exercitos ? 

16 Ainda disse mais o Senhor: pois que 
as filhas de Siao se elevarao, e andarao com 
o pescopo emproado e hiao fazendo acenos 
com os olhos, e gestos de maos, passeavao 
com os seus ruidosos pes, e caminhavao a 
passo mesurado : J 

17 O Senhor tornara calva a cabepa das 
filhas de Siao, e despojallas-ha mesmo Se¬ 
nhor do seu cabello. 

18 N’aquelle dia lhes tirara o Senhor o 
adorno dos cal pad os, e as luetas, 

19 E os collares, e as gargantilhas, e os 
braceletes, e os garavins, 

20 E as barrieras, e as ligas de pernas, e 
as cadeias d’ouro, e os cheiradoresinhos, e 
as arrecadas, 

21 E os anneis, e os pinjentes de pedras 
preciosas cahidos sobre a fronte, 

22 E os vestidos de reserva, e as charpas, 
e os volantes, e as agulhetas, 

23 E os espelhos, e os delicados lenpos, 
e os listoes, e as roupas de verao. 

24 E em lugar de suave cheiro terao he- 
diondez, e por cinta, corda, e por cabello 
encrespado, calva, e por faxa do peito, ci- 
licio. 

25 Tambem os teus mais galhardos va¬ 
roes cahirao mortos a espada, e os teus 
valentes, em acpao de peleja. 

26 E se entristecerao, e enlutarao as 
portas d’ella; e desolada se assentara em 
terra. 
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CAPITULO IV. 

Continuagdo das calamidades de Judd. Ger- 
me do Senhor em gloria. Reliquias d’ls- 
rael que ficardo salvas. 

Tj'1 N’AQTJELLE dia lancarao mao de 
hum so homem sete mulheres, dizen- 

do: nos, do nosso pao nos sustentaremos, e 
dos nossos vestidos nos cobriremos: o nosso 
unieo intento he que sejamos nos ehamadas 
do teu nome, tira o nosso opprobrio. 

2 N’aquelle dia se achara o germe do 
Senhor em magnificencia e gloria, e o fructo 
da terra elevado, e exultacao para aquelles 
d’Israel, que forem salvos. 

3 E eis-aqui o que ha de acontecer: Todo 
o que for deixado em Siao, e hear em Jeru¬ 
salem, santo sera chamado, todo o que esta 
escrito na vida em Jerusalem. 

4 Quando o Senhor alimpar as manchas 
das filhas de Siao, e lavar o sangue do meio 
de Jerusalem com espirito de justiya, e com 
espirito d’ardor. 

5 E creara o Senhor sobre todo o lugar 
do monte de Siao, e onde elle foi invoeado, 
huma nuvem de dia, e fumo e resplandor de 
fogo chammejante de noite : porque sobre 
toda a gloria sera a proteepao. 

6 E o tabernaculo sera para fazer sombra 
de dia contra a calma, e para seguranca, e 
guarida contra o torvelinho, e a chuva. 

CAPITULO V. 

Ingratiddo dos filhos d' Israel. O Senhor 
toma a casa de Judd por juiza entre elle e 
a casa d'Israel. Males que os filhos 
d'Israel tem que padecer. Inimigos que 
Deos suscitard contra elles. 

^ANTAREI ao meu amado o cantico de 
^ meu primo a sua vinha. O meu ama¬ 
do teve huma vinha plantada n’um alto fer- 
tilissimo. 

2 E a cercou de huma seve, e tirou do 
pd d’ella as pedras, e a plantou de bacelo 
escolhido, e edificou huma torre no meio 
d’ella, e fez na mesma torre hum lagar: e 
esperava que desse uvas, e veio a produzir 
labruscas. 

3 Agora pois, habitadores de Jerusalem, 
e varoes de Juda, sede vos os juizes entre 
mim e a minba vinha. 

4 Que cousa ha, que eu devesse ainda 
fazer a minha vinha, que lhe nao tenha 
feito? far-lhe-hia acaso injuria em esperar, 
que ella desse boas uvas, em lugar das la¬ 
bruscas que so produzio ? 

5 Pois agora vos mostrarei o que eu hei 
de fazer a minha vinha, arrancar-lhe-hei a 
seve, e ficara exposta a ser roubada : derru- 
bar-lhe-hei o muro, e ficara sujeita a ser 
pizada. 

6 E farei com que fique deserta: nao 
sera podada, nem cavada: e crescerao 

n’ella espinhos e abrolhos: e mandarei 
as nuvens que nao derramem sobre ella 
chuva. 

7 Porque a vinha do Senhor dos exercitos 
he a casa d’Israel: e o varao de Juda o seu 
renovo deleitavel: e esperei que fizesse 
juizo, e eis-que so ha iniquidade : e que 
practicasse justica, e eis-que so ha clamor. 

8 Ai de vos, os que ajuntais casa a casa, 
e ides accrescentando campo a campo ate 
chegar ao fim de todo o terreno : acaso ha- 
bitareis vos so no meio da terra ? 

9 Nos mens ouvidos estao estas cousas, 
diz o Senhor dos exercitos. Verdadeira- 
mente que muitas casas grandes, e vistosas 
virao a ficar ermas sem habitador. 

10 Porque dez geiras de vinhas darao 
apenas hum barrilsinho, e trinta alqueires 
de trigo semeado nao darao mais que 
tres. 

11 Ai de vos, os que vos levantais pela 
manlia para seguir a embriaguez, e para be- 
berdes ate a tarde com tal excesso, que 
venhais a ficar de todo esquentados do 
vinho. 

12 A cithara, e a lyra, e o pandeiro, e a 
flauta, e o vinho se aehao nos vossos ban- 
quetes: e vos nao olhais para a obra do 
Senhor, nem considerais as obras das suas 
maos. 

13 Por isso he que o meu povo foi le- 
vado captivo, porque nao teve intelligencia, 
e as suas nobres personagens morrerao 
de fome, e a sua multidao se mirrou de 
sede. 

14 Por isso he que o Inferno alargou o 
seu seio, e sem termo algum abrio a sua 
boca : e descerao a elle os seus fortes, e o 
seu povo, e os altos e jactanciosos d’elle. 

15 E sera incurvado o homem, e humi- 
lhado o varao, e os olhos dos altivos ficarad 
todos baixos. 

16 E sera exaltado o Senhor dos exercitos 
no seu juizo, e o Santo Deos sera sanctifi- 
cado em justipa. 

17 E serao apascentados os cordeiros 
segundo a sua ordem, e dos desertos con- 
vertidos em fertilidade comerao os estra- 
nhos. 

18 Ai de vos, os que arrastais a iniqui¬ 
dade com cordas de vaidade, e o peccado 
como brocha de carro. 

19 Os que dizeis: Avie ja com isso, e 
sem demora venha essa sua obra, para que 
a vejamos : e chegue-se, e cumpra-se o con- 
selho do Santo de Israel, e saberemos qual 
elle seja. 

20 Ai de vos, os que ao mao chamais 
bom, e ao bom mao : pondo trevas por luz, 
e luz por trevas: pondo o amargo pelo 
doce, e o doce pelo amargo. 

21 Ai de vos, os que sois sabios a vossos 
olhos, e diante de vos mesmos prudentes. 

22 Ai de vos, os que sois poderosos para 
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beber vinho, e varoes fortes para beberdes a 
largos sorvos a ebriedade. 

23 Os que justificais ao impio pelas da- 
divas, e ao justo lhe tirais o sen direito. 

24 Por esta causa assim como a lingua 
do fogo devora a palba, e a abraza o calor 
da chamrna; assim a raiz d’elles sera como 
a faisca, e o seu renovo subirfi como o po. 
Por quanto elles arrojarao de si a lei do Se- 
nhor dos exercitos, e blasfemarao da pa- 
lavra do Santo d’Israel. 

25 Por isso o furor do Senhor se accen- 
deo contra o seu povo, e estendeo a sua 
mao sob re elle, e o ferio : e os monies se 
abalarao, e os seus corpos mortos forao 
lancados como esterco ao meio das pracas. 
Com todos estes castigos nao se tem apla- 
cado o seu furor, mas ainda esta alpada a 
sua mao. 

26 E arvorara o seu estandarte em as 
nacoes de longe, e assobiara a elle des dos 
confins da terra : e eis-que chegara veloz- 
mente apressado. 

27 Nao ha n’elle quern sinta cansapo, 
nem trabalho: nao dormitara, nem dor- 
mira, nem se lhe desatara o cinto dos seus 
rins, nem se lhe rompera a correa do seu 
sapato. 

28 As suas settas sao agudas, e todos os 
seus arcos estao entezados. As unhas dos 
seus cavallos sao como pederneira, e as 
suas rodas sao como o impeto da tem- 
pestade. 

29 O seu rugido sera como o do leao, 
rugira como os cachorros dos leoes : e ran- 
gera com os dentes, e agarrara a presa: e 
se abrapara com ella, e nao havera quem 
lha saque. 

30 E soara sobre elle n’aquelle dia hum 
como sonido de mar: e eis-que tudo serao 
trevas de tribulapao, e a luz se obscureceo 
com a cerrapao d’ella. 

CAPITULO VI. 
Isaias ve a gloria do Senhor. O Senhor o 

manda levar a sua palavra aos Jilhos 
d'Israel e de Judd. Elle Ihes annuncia a 
sua dureza, e as diversas revoluqoes que 
tinhdo de experimentar. 

TAT O anno, em que o Rei Ozias morreo? 
vi ao Senhor assentado sobre hum alto 

e elevado Solio : e as cousas, que estavao 
debaixo d’elle, enchiao o Templo. 

2 Os Seraphins estavao sobre elle : seis 
azas tinha hum, e seis azas outro : com duas 
cobriao a sua face, e com duas cobriao os 
seus pes, e com duas voavao. 

3 E clamavao hum para o outro, e 
diziao : Santo, Santo, Santo, Senhor Deos 
dos exercitos, cheia esta toda a terra da 
sua gloria. 

4 E estremecerao os umbraes com as 
couceiras a voz do seu clamor, e a casa se 
encheo de fumo. 
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5 Entao disse eu: Ai de mim, porque 
me calei, porque eu sou hum homem de 
labios impuros, e eu mesmo habito no meio 
de hum povo que tem os seus tambem im¬ 
puros, e vi c’os meus olhos ao Rei Senhor 
dos exercitos. 

6 E voou para mim hum dos Seraphins, 
o qual trazia na sua mao huma braza viva, 
que elle havia tornado do altar com huma 
tenaz. 

7 E tocou a minha boca, e disse: Eis- 
aqui tocou esta braza os teus labios, e sera 
tirada a tua iniquidade, e lavado sera o teu 
peccado. 

8 E ouvi a voz do Senhor que dizia : 
Quem enviarei eu? e quem nos ira la? En¬ 
tao disse eu : aqui me tens a mim, envia- 
me. 

9 E o Senhor me disse : Vai, e diras a 
este povo : ouvi ouvintes, e nao o enten- 
dais : e vede a visao, e nao a conhepais. 

10 Obceca o corapao d’este povo, e en- 
surdece-lhe os ouvidos: e fecha-lhe os olhos: 
para que nao succeda que veja com seus 
olhos, e oupa com seus ouvidos, e entenda 
com seu corapao, e se converta, e eu o sare. 

11 E eu disse: ate quando, Senhor ? en¬ 
tao disse elle: ate que fiquem desoladas as 
cidades sem habitador, e as casas sem ho¬ 
mem, e assim vira a hear deserta a terra. 

12 E o Senhor lanpara os homens para 
longe do seu paiz, e multiplicar-se-ha a 
porpao que tinha sido deixada no meio da 
terra, 

13 E ainda havera n’elle dezimapao, e 
converter-se-ha, e servira para mostra como 
terebintho, e como carvalho, que estende os 
seus ramos : a linhagem que hear n’elle, 
sera santa. 

CAPITULO VII. 
O Rei da Syria e o Rei de Israel se ligao 

contra Jerusalem. Com tudo elles nao 
prevulecerdo. Huma virgem par ira hum 
jilho chamado Manuel. Males que estao 
para vir sobre Judd. 

ACONTECEO nos dias d’Achaz filho 
de Joathan, filho d’Ozias Rei de Juda, 

que marchou Rasin Rei de Syria, e Facda 
filho de Romelia Rei d’lsrael, subindo a 
Jerusalem, para pelejar contra ella: e nao 
a puderao conquistar. 

2 E derao aviso a casa de David, dizen- 
do : a Syria eolligou-se com Ephraim, e 
ficou agitado o seu corapao, e o corapao do 
seu povo, como se movem as arvores das 
selvas a face do vento. 

3 Entao disse o Senhor a Isaias: sahe ao 
encontro d’Achaz tu, e o teu filho Jasub que 
ficou ao fim do aqueducto da piscina de 
cirna no caminho do campo do lavandeiro. 

4 E dir-lhe-has : trata de te aquietares: 
nao temas, nem se desanime o teu corapao a 
vista dos dous tropos ultimos d’esses tipoes 
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fumegantes em ira de furor Basin IIei de 
Syria, e o filho de Romelia: 

5 Por quanto se tem confederado para 
mal contra ti a Syria, Ephraim, e o filho 
de Romelia, dizendo: 

6 Vamos contra Juda, e despertemo-lo, 
e arranquemo-lo para nos, e ponhamos feito 
Rei no meio d’elle ao filho de Tabeel. 

7 Estas cousas diz o Senhor Deos: Nao 
subsistira, nem tera effeito este designio : 

8 Mas acabarao Damasco Metropole da 
Syria, e Iiasin soberano de Damasco e ainda 
dentro de sessenta e sinco annos, ate Ephraim 
deixara de ser povo : 

9 E tambem Samaria Capital d’Ephraim, 
e o filho de Romelia soberano de Samaria. 
Se o nao crerdes, nao permanecereis. 

10 E continuou o Senhor a fallar com 
Achaz, dizendo: 

11 Pede para ti ao Senhor teu Deos al- 
gum sinal, que chegue ao profundo do in¬ 
ferno, ou ao mais alto do Ceo. 

12 E disse Achaz: nao pedirei tal, nem 
tentarei ao Senhor. 

13 E disse: Ouvi pois casa de David : 
por ventura nao vos basta ser molestos aos 
homens, senao que tendes ainda animo de 
tambem o serdes a meu Deos ? 

14 Pois por isso omesmo Senhor vos da- 
ra este sinal. Eis-que hurna virgem con- 
cebera, e parira hum filho, e sera chamado 
o seu nome Emmanuel. 

15 Elle comera manteiga e mel, ate que 
saiba rejeitar o mal, e escolher o bem. 

16 Porque antes que o menino saiba re¬ 
jeitar o mal, e escolher o bem, a terra que 
tu detestas, sera desamparada da presen fa 
dos seus dous Reis. 

17 0 Senhor por intervenfao do Rei dos 
Assyrios fara vir sobre ti, e sobre o teu povo, 
e sobre a casa de teu pai dias taes, quaes nao 
forao vistos des dos dias em que Ephraim se 
separou de Juda. 

18 E isto acontecera n’aquelle dia: O Se¬ 
nhor assobiara a mosca que esta no extremo 
dos rios do Egypto, e a abelha que esta na 
terra d’Assur, 

19 E ellas virao, e pousarao todas nas 
torrentes dos valles, e nas cavernas dos ro- 
chedos, e em tod os os matos, e em todos os 
buracos. 

20 N’aquelle dia o Senhor com huma 
navalha alugada por meio dos que estao da 
banda d’alem do rio, por intervenfao do 
Rei dos Assyrios, rapara a cabefa e os ca- 
bellos dos pes, e a barba toda. 

21 E isto acontecera tambem n’aquelle 
dia: Hum homem criara huma vacca de 
bois, e duas ovelhas, 

22 E pela abundancia do leite sustentar- 
se-ha de manteiga: porque todo aquelle que" 
fiver ficado no meio da terra, comera man¬ 
teiga e mel. 

23 E isto acontecera outrosim n’aquelle 

dia: Todo o lugar onde houver mil vides do 
valor de mil dinheiros de prata, se cobrira 
d'espinhos e abrolhos. 

24 Com settas e arco entrarao alii: por¬ 
que os abrolhos e os espinhos estarao por 
toda e terra. 

25 E a todos os montes, que com sacho 
forem sachados, nao lhes chegara alii o ter¬ 
ror dos espinhos e dos abrolhos, mas servirao 
para as pastagens dos bois, e para serem 
pizados dos gados. 

CAPITULO VIII. 
Filho que ha de nascer a Isaias. Destruigao 

proxima dos dous Reinos d’ Israel e da Sy¬ 
ria. Desolagdo de Juda. Vdos esforgos 
dos inimigos de Judd. 0 Senhor vein a ser 
hurna pedra d’ escandalo para as duas casas 
d'Israel e de Juda. Jjesjeita do Rcino 
das dez Tribus. 

O Senhor me disse: Toma hum livro 
grande, e escreve n’elle em .estilo d' 

homem: Tira depressa os despojos, faze 
velozmente a presa. 

2 E eu tomei duas testemunhas fieis, 
Urias Sacerdote, e Zacharias filho de Bara- 
chias: 

3 E cheguei-me a Prophetiza, e ella con- 
cebeo, e pario hum filho. Entao me disse 
o Senhor: Poe-lhe por nome, apressa-te a 
tirar os despojos : faze velozmente a presa. 

4 Porque antes que o menino saiba cha- 
mar por seu pai e por sua mai, tirar-se-ha a 
fortaleza de Damasco, e levar-se-hao os des¬ 
pojos de Samaria diante do Rei dos Assy¬ 
rios. 

5 E continuou o Senhor a fallar-me ainda, 
dizendo : 

6 Por isso mesmo que este povo rejeitou 
as aguas de Siloe, que correm em silencio, 
e quiz antes acostar-se ao partido de Rasin, 
e ao do filho de Romelia: 

7 Por este motivo eis-que o Senhor fara 
sobre elles vir as aguas impetuosas e abun- 
dantes, ao Rei dos Assyrios, e todo o seu 
poder: e subira sobre todos os seus ribeiros, 
e correra por cima de todas as suas margens, 

8 E se espraiara por Juda, inundando-a, 
e indo assim passando lhe chegara ate o pes- 
cofo. E a extensao de suas azas enchera a 
largura da tua terra, 6 Emmanuel. 

9 Ajuntai-vos, povos, e sereis vencidos, e 
vos todas as terras de longe ouvi: incorporai 
as vossas forcas, e sereis vencidos: tomai as 
vossas annas, e sereis vencidos: 

10 Formai qualquer designio, e elle sahira 
frustrado: proferi alguma palavra de mando, 
e ella nab sera executada: porque Deos he 
comnosco. 

11 Porque o Senhor me diz a mim estas 
cousas: assim como elle com mao forte me 
deo a instrucfao de que nao fosse pelo ca- 
minho d’este povo, dizendo: 

12 Nao digais, conspiremonos: porque 
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tudo o que este povo diz he huma conspi- 
rapao : e nao temais o que elle teme, nem 
vos assusteis. 

13 Dai gloria a sanctidade do mesmo Se- 
nhor dos exercitos: elle seja o vosso pavor, 
e elle o vosso terror. 

14 E elle sera para vos hum motive de 
sanctificacao. Mas servira de pedra de tro- 
pbpo, e de pedra d’escandalo as duas casas 
d’Israel; de lapo e de ruina aos habitantes 
de Jerusalem. 

15 E tropeparao muitos d’entre elles, e 
cahirao, e serao quebrantados, e enredados, 
e presos. 

16 Ata o testemunho, sella a lei entre os 
meus discipulos. 

17 E esperarei o Senhor, que esconde a 
sua face a casa de Jacob, e aguardallo-hei. 

18 Eis-aqui estou eu e os meus meninos, 
que o Senhor me deo para servirem de sinal, 
e de portento a Israel da parte do Senhor 
dos exercitos, que habita no monte Siao. 

19 E quando vos disserem: consultai os 
Pythoes, e os Adivinhos, que murmurao em 
segredo nos seus encantamentos: acaso nao 
consultara o povo ao seu Deos, ha de ir 
fallar com os mortos acerca dos vivos ? 

20 Antes a lei e ao testemunho he que se 
deve recorrer. Porem se elles nao fallarem 
na conformidade d’esta palavra, nao raiara 
para elles a luz da manha. 

21 E passara por ella, cahira, e tera fome: 
e quando padecer esta some, se agastara, e 
amaldipoara ao seu Rei, e ao seu Deos, e 
levantara os olhos la para cima. 

22 E olhara para a terra, e eis-que tudo 
sera tribulapao e trevas, desmaio e angustia, 
e obscuridade que a persiga, e nao podera 
escapar do aperto em que se acha. 

CAPITULO IX. 
Primeiros golpes na casa d' Israel. Livra- 

mento da casa de Judd. Reino do Mes- 
sias. Males que hao de cahir sobre Is¬ 
rael. . 

O primeiro tempo foi levemente com- 
batida a terra de Zabulon, e a terra de 

Nefthali: e no ultimo carregou-se a mao 
sobre o caminho do mar no Alemjordao, a 
Galilea dos Gentios. 

2 Este povo que andava em trevas, vio 
huma grande luz: aos que habitavao na 
regiao da sombra da morte, lhes nasceo o 
dia.' 

3 Multiplicaste a gente, nao augmentaste 
a alegria. Elles se alegrarao quando tu lhes 
appareceres, bem como os que se alegrao no 
tempo da messe, bem, como exultao os ven- 
cedores com a presa que tomarao, quando 
repartem os despojos. 

4 Porque tu quebraste o jugo do peso que 
o opprimia, e a vara que lhe rasgava as es- 
padoas, e o ceptro do seu exactor, como o 
lizeste na iornada de Madian. 
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5 Porque todo o violento saque feito com 
tumullo, e a vestidura manchada de sangue, 
sera entregue a queima, e ficara sendo o 
pasto do fogo. 

6 Por quanto ja HUM PEQUENINO 
se acha NASCIDO para nos, e hum filho 
nos foi dado a nos, e foi posto o Principado 
sobre o seu hombro: e o nome com que se 
appellide sera, Admiravel, Conselheiro, De¬ 
os, Forte, Pai do futuro seculo, Principe da 
paz. 

7 O seu imperio se estendera cada vez 
mais, e a paz nao tera fim: assentar-se-ha 
sobre o throno de David, e sobre o seu 
Reino : para o firmar e fortalecer em juizo e 
justipa desde entao e para sempre : fara isto 
o zelo do Senhor dos exercitos. 

8 O Senhor dirigio a sua palavra a Ja¬ 
cob, e cahio em Israel. 

9 E sabel-lo-ha todo o povo d’Ephraim, 
e os habitantes de Samaria, que cheios de 
soberba e arrogancia de corapao, dizem : 

10 Os ladrilhos cahirao; mas nos edifica- 
remos de pedras de silharia: elles cortarao 
os sycomoros, porem nos substituiremos ce- 
dros em seu lugar. 

11 E suscitara o Senhor os adversaries 
de Rasin para virem sobre elle, e fara entrar 
em tumulto a seus inimigos : 

12 Aos Syros da parte do Oriente, e aos 
Filistheos da banda do Occidente: e elles 
devoraraS a Israel com a boca toda. Com 
todos estes males nao se apartou o seu furor, 
mas ainda esta alp ada a sua mao: 

13 E este povo nao se voltou para quern 
o feria, e nao buscarao ao Senhor dos ex¬ 
ercitos. 

14 Edestruira o Senhor n’um mesmo dia 
a cabepa e a cauda a Israel, ao que governa, 
e ao que perverte. 

15 O anciao e o homem respeitavel, esse 
he a cabepa: e o Propheta que ensina men- 
tira, esse he a cauda. 

16 E os que chamao bemaventurado a 
este povo, enganando-o: e aquelles que sao 
chamados ditosos, serao precipitados. 

17 Por esta causa nao se alegrara o Se¬ 
nhor sobre os mancebos d’elle: e nao se 
compadecera dos seus orfaos, nem das suas 
viuvas : porque todos elles sao huns hypo- 
critas e huns maos homens, e toda a boca 
proferio loucuras. Com todos estes males 
nao se apartou o seu furor, mas ainda esta 
alpada a sua mao. 

18 Porque a impiedade se accendeo como 
hum fogo, ella devorara os abrolhos e os 
espinhos : e se ateara na espessura do bos- 
que, e subirao ao alto, nuvens d’ennovelado 
fumo. 

19 Turbou-se a terra pela ira do Senhor 
dos exercitos, e vira a ser o povo como pasto 
do fogo: o homem nao perdoara a seu ir- 
mao. 

20 E virara a direita, e tera fome; e co- 
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mera a esquerda, e nao se fartara: cada hum 
devorara a carne do seu braco : Manasses a 

5 

Ephraim, e Ephraim a Manassas, os mesmos 
juntos se levantarao contra Juda. 

21 Com todos estes males nao se apartou 
o sea furor, mas ainda esta alpada a sua 
mao. 

CAPITULO X. 
Continuagdo das ameagas contra Israel. As¬ 

sim sera extincto. Os restos d' Israel se 
converter do ao Senhor. Marcha d’ Assur: 
sua desfeita. 

dos que estabelecem leis iniquas: es- 
crevendo, escreverao injustipa: 

2 Para opprimirem aos pobres em juizo, 
e fazerem violencia a causa dos fracos do 
men povo: para as viuvas serem a sua presa, 
e roubarem os bens dos pupillos. 

3 Que fareis vos no dia da visita, e da 
calamidade que vem de longe? a quem te- 
reis vos recurso? e onde deixareis a vossa 
gloria, 

4 Para nao ficardes incurvados debaixo 
do peso das cadeias, e para nao cahirdes 
com os mortos ? Depois de todos estes 
males nao se apartou o seu furor, mas ainda 
esta alpada a sua mao. 

5 Ai de Assur, elle he a vara e o bastao 
do meu furor, na mao d’elles posta se acha 
a minha indignapao. 

6 Eu o enviarei a huma napao perfida, e 
lhe ordenarei que marche contra hum povo, 
que eu olho com furor, para que leve d’elle 
os despojos, e lhe de saque, e o ponha para 
ser pizado aos pes, como o lodo das ruas. 

7 Mas elle nao o julgara d’esta maneira, 
nem o seu corapao o pensara assim: antes 
poremse applicarao seu corapao a quebran- 
tar, e a exterminar nao poucas napoes. 

8 Porque dira: 
9 Nao he assim que os meus principes 

sao juntamente Reis ? Acaso nao me esta 
do mesmo modo sujeita Calano, como Car- 
cames : e assim como o esta Emath, nao 
o esta tambem Arfad? Por ventura nao 
cone igual parallelo tanto a Samaria, como 
Damasco ? 

10 Do modo que achou a minha mao os 
Reinos dos idolos, assim tambem destruirei 
os simulacros dos de Jerusalem e de Sa¬ 
maria. 

11 Por ventura assim como eu fiz a Sa¬ 
maria e aos seus idolos, nao o farei tambem 
a Jerusalem e aos seus simulacros ? 

12 Tambem acontecera isto : quando o 
Senhor tiver cumprido todas as suas obras 
no monte Siao, e em Jerusalem, farei exame 
sob)re o fructo do orgulhoso corapao do Rei 
d’Assur, e sobre a gloria da altivez de seus 
olhos. 

13 Por quanto elle disse : Pelo esforpo 
da minha mao fiz isto, e com a minha sabe- 
doria o entendi: e tirei os termos dos povos, 

e despojei aos seus principes, e desenthroni- 
zei como poderoso, aos que residiao em al- 
tura. 

14 E achou a minha mao como a hum 
ninho a fortaleza dos povos: e assim como 
se recolhem os ovos, que forao deixados, 
assim ajuntei eu atoda a terra: e nao houve 
quem movesse a aza, nem abrisse a boca, 
nem chilrasse. 

15 Acaso gloriar-se-ha o machado contra 
o que corta com elle ? ou levantar-se-ha a 
serra contra aquelle, por quem he posta em 
movimento? tudo isto he, como se a vara se 
alpasse contra o que a alpa, e se levantasse 
o bastao, que em fim nao he mais que hum 
lenho. 

16 Por isso o Dominador, Senhor dos 
exercitos, enviara fraqueza sobre os seus ro- 
bustos : e ella ardera como queima de fogo 
ateada debaixo da sua gloria. 

17 E o lume d’lsrael estara n’aquelle 
fogo, e o seu Santo na chamma : e serao 
abrazados, e devorados os espinhos d’elle, e 
os seus abrolhos em hum so dia. 

18 E a gloria do seu bosque, e do seu 
Carmelo desda alma ate a carne sera 
consumida, e elle andara fugitivo de puro 
medo. 

19 E as arvores que ficarem do seu 
bosque serao contadas em consequencia do 
seu pouco numero, e hum menino os escre- 
vera. 

20 Tambem acontecera isto n’aquelle dia: 
os que tiverem fieado d’lsrael, e os da casa 
de Jacob que se tiverem salvado, nao farao 
mais firmeza sobre aquelle, que os fere: mas 
estribar-se-hao sinceramente sobre o Senhor 
o Santo d’lsrael. 

21 Converter-se-hao as reliquias, as reli- 
quias, digo, de Jacob ao Deos forte. 

22 Porque se o teu povo, 6 Israel, for 
tao numeroso como a area do mar, so algu- 
mas reliquias d’elle se converterao, a con- 
summapao abbreviada inundara justica. 

23 Porque o Senhor Deos dos exercitos 
fara huma consummapao e abbreviapao no 
meio de toda a terra. 

24 Por tanto, isto diz o Senhor Deos dos 
exercitos : Nao queiras temer povo meu ha- 
bitador de Siao, o mal que te vier d’Assur : 
elle te ferira com a sua vara, e levantara o 
seu bastao para o descarregar sobre ti no 
caminho do Egypto. 

25 Por quanto espera ainda hum pouco- 
chinho e hum breve espapo, e sera consum- 
mada a minha indignapao e o meu furor 
sobre a maldade d’elles. 

26 E o Senhor dos exercitos levantara o 
flagello sobre elle a proporpao do estrago de 
Madian no Penhasco d’Oreb, e segundo a 
sua vara sobre o mar, e levantal-la-ha no 
caminho do Egypto. 

27 Tambem acontecera isto n’aquelle 
dia : Sera tirado o seu peso do teu hombr'o, 
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e o seu jugo do teu pescopo, e apodrecera o 
jugo por causa do azeite. 

28 Vira ate Aiath, passara a Magron: em 
Macmas deixara depositada a sua bagagem. 

29 Passarao de corrida, Gaba foi a nossa 
estada: Rama ficou cheia d’espanto, Ga- 
baath de Saul se lancou a fugir. 

30 Rincha com a tua voz, filha de Gal- 
lim, attende Laisa, pobresinha Anathoth. 

31 Medemena ja passou para outra 
parte: vos, habitantes de Gabim cobrai 
alento. 

32 Ainda ha dia para se chegar a fazer 
alto em Nobe : elle movera a sua mao con¬ 
tra o monte da filha de Siao, contra o oiteiro 
de Jerusalem. 

33 Eis-que o Dominador Senhor dos ex- 
ercitos quebrara a quartinha com terror, e 
os altos d’estatura serao cortados, e os subli¬ 
mes ficarao abatidos. 

34 E as espessuras do bosque serao der- 
ribadas com ferro: e o Libano cahira com 
os seus altos. 

CAPITULO XI. 
Vara do tronco de Jesse. As nacves vem a 

ella. Restos d' Israel e de Judd assoc ia- 
dos e reunidos. 

E SAHIRA' huma vara do tronco de 
Jess6, e huma flor brotara da sua 

raiz. 
2 E descanpara sobre elle o espirito do 

Senhor: espirito de sabedoria e d’entendi- 
mento, espirito de conselho, e de fortaleza, 
espirito de sciencia, e de piedade, 

3 E enchel-lo-ha o espirito do temor do 
Senhor: nao julgara segundo a vista dos 
olhos, nem arguira pelo fundamento de hum 
ouvi dizer: 

4 Mas julgara os pobres com justipa, e 
arguira com equidade em defeza dos mansos 
da terra: e ferira a terra com a vara da sua 
boca, e matara o impio com o assopro dos 
seus labios. 

5 E a justipa sera o cinto dos seus lom- 
bos: e afeo talabarte dos seus rins. 

6 O lobo habitara com o cordeiro : e o 
leopardo se deitara ao pe do cabrito : o no- 
vilho e o leao, e a ovelha vivirao juntos, e 
hum menino pequenino os conduzira. 

7 O novilho e o urso irao comer as mes- 
mas pastagens : as suas crias descanparao 
humas com as outras: e o leao comera 
palha como o boi. 

8 E divertir-se-ha a crianp a de peito so¬ 
bre a toca do aspide : e na caverna do basi- 
lisco mettera a sua mao a que estiver ja 
desmammada. 

9 Elies nao farao damno algum, nem 
matarao em todo o meu santo monte : por- 
que a terra esta cheia da sciencia do Senhor, 
assim como as aguas do mar que a co- 
brem. 

10 N’aquelle dia a raiz de Jesse, que esta 
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posta por estandarte dos povos, virao a ella 
mesma fazer-lhe suas rogativas as nacoes, e 
sera glorioso o seu sepulchre. 

11 Tambern acontecera isto n’aquelle dia: 
Estendera segunda vez o Senhor a sua mao 
para possuir os restos do seu Povo, que ti- 
verem escapado ao furor dos Assyrios, e do 
Egypto, e de Fetros, e da Ethiopia, e d’E- 
lao, e de Sennaar, e d’Emath, e das Ilhas 
do mar. 

12 E levantara o seu estandarte as na¬ 
coes, e ajuntara os fugitivos d’Israel, e reu- 
nira os dispersos de Juda feitos vir das 
quatro plagas da terra. 

13 E desterrar-se-ha a emulapao d’E- 
phraim, e perecerao os inimigos de Juda : 
Ephraim nao invejara a Juda, e Juda nao 
peleijara contra Ephraim. 

14 E voarao por mar a por-se em cima 
dos hombros dos Filistheos, elles juntos sa- 
quearao aos filhos do Oriente: a Idumea e 
Moab sera a primeira conquista de suas 
maos, e os filhos d’Ammon Hies serao obe- 
dientes. 

15 E desolara o Senhor a lingua do mar 
do Egypto, e levantara a sua mao sobre o 
rio com a fortaleza do seu espirito : e feril- 
lo-ha dividindo-o em sete canaes, de sorte 
que por elle passem cal^ados. 

16 E bavera caminho parao resto do meu 
povo, que escapar dos Assyrios: assim co¬ 
mo o houve para Israel, n’aquelle dia, em 
que sahio da Terra do Egypto. 

CAPITULO XII. 
Cantico d'acqao de gragas pelo livramento 

das duas casas de Israel e de Juda. 

’C' DIRA'S n’aquelle dia: Eu te rendo, 
-*-i Senhor, as grapas, porque te iraste con¬ 
tra mini: o teu furor se aplacou, e tu me 
consolaste. 

2 Eis-aqui esta Deos Salvador meu, reso- 
lutamente obrarei, e nao temerei : porque o 
Senhor he a minha fortaleza, e a minha 
gloria, e elle se tornou para mim em salva- 
pao. 

3 Vos tirareis com gosto aguas das fontes 
do Salvador : 

4 E direis n’aquelle dia: Louvai ao Se¬ 
nhor, e invocai o seu nome: fazei notorios 
entre os povos os seus designios: lembrai- 
vos que o seu nome he excelso. 

5 Cantai ao Senhor, porque elle fez cou- 
sas magnificas: annunciai isto em toda a 
terra. 

6 Exulta, e louva morada de Siao: por¬ 
que o Grande, o Santo d’lsrael esta no meio 
de ti. 

CAPITULO XIII. 

Ruina de Babylonia pelos Medos, e Persas. 

2 Levantai o estandarte sobre esse mon- 
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te caliginoso, levantai a voz, levantai a mao, 
e entrem os Capitaes pelas suas portas. 

3 Eu passei ordens aos meus sanctifica- 
dos, e chamei os meus valentes na minha ira, 
os que exultao com a minha gloria. 

4 Ja nos monies a grita da multidao, co- 
mo se fora de numerosos povos, retumba: 
ja a voz do sonido de reis, de gentes con- 
gregados retine : o Senhor dos exercitos tem 
dado as suas ordens para a militar diposipao 
da guerra, 

5 Aos que vem de remontado paiz, des 
da extremidade do mundo : o Senhor, e os 
instrumentos do seu furor se apressao para 
destruir a toda a terra. 

6 Uivai, porque perto esta o dia do Se¬ 
nhor : vira do mesmo Senhor huma como 
total assolapao. 

7 Por'esta causa, todas as maos se debi- 
litarao, e todo o coracao do homem se de- 
sanimara, 

8 E quebrantado ficara. Apoderar-se- 
hao d’elles torches e dores, como a mulher 
que esta nas angustias do parto, se doerao : 
cada hum ficara attonito olhando para o que 
tiver junto a si, tornar-se-hao os seus rostos 
humas caras tisnadas. 

9 Eis-ahi vira o dia do Senhor, o dia 
cruel, e cheio d’indignapao, e de ira, e de 
furor, para por a terra n’uma solidao, e para 
fazer em migalhas os seus peccadores exter- 
minados d’ella. 

10 Por quanto as estrellas do ceo, e o 
resplandor d’ellas nao espalharao a sua luz : 
tem-se coberto de trevas o Sol em o seu nas- 
cimento, e a Lua nao resplandecera com a 
sua luz. 

11 E visitarei, vindo sobre elle, os males 
do Mundo, e contra os impios a sua iniqui- 
dade, e farei cessar a soberba dos infieis, e 
humilharei a arrogancia dos fortes. 

12 O varao sera mais precioso que o 
ouro, e o homem sh-lo-ha mais que o ouro 
acrisolado. 

13 Sobre isto eu turbarei o ceo : e mover- 
se-ha a terra do seu lugar por causa da in- 
dignapao do Senhor dos exercitos, e pelo 
dia da ira do seu furor. 

14 E sera bem como a corpasinha que 
foge, e como a ovelha : e nao havera quem 
a recolha: cada hum voltara para o seu 
povo, e em seguimento huns dos outros fu- 
girao para a sua terra. 

15 Todo o que for achado, sera morto : e 
todo o que sobrevier, cahira em terra pas- 
sado a espada. 

16 Suas crianpas de peito serao diante 
dos olhos d’elles machucadas: suas casas 
serao saqueadas, e suas mulheres violadas. 

17 Eis-que eu suscitarei contra elles aos 
Medos, que nao buscarao prate, nem cubi- 
parao ouro: 

18 Mas elles matarao as crianpas com as 
suas settas, e nao se compadecerao das 

mais em cujo ventre ellas andarem, e a 
seus fillios nao perdoara o olhos d’elles. 

19 E aquella Babylonia de tanta gloria 
entre os Reinos, a inclyta soberba dos 
Caldeos, ficara destruida: como o Senhor 
destruio a Sodoma e a Gomorrha. 

20 Nunca ja mais sera habitada, nem re- 
edificada de gerapao em gerapao : nem alii 
pora as suas tendas o Arabio, nem repousa- 
rao n’ella os pastores. 

21 Mas farao alii o seu covil as feras, e 
encher-se-hao as suas casas de dragoes: e 
habitarao alii os avestruzes, e farao alii os 
pelludos as suas danpas : 

22 E responder-se-hao alii os mochos 
huns aos outros em suas casas, e as sereas 
nos templos do deleite. 

CAPITULO XIV. 
Livramento dos Jilhos de Jacob. Tiuina do 

Rei de Babylonia. Desfeita dos Assyrios. 
Ameagas contra os Filistheos. Promessas 
a favor de Juda. 

f~\ SEU tempo esta proximo a vir, e os 
^ seus dias nao se alongarao. Porque 
o Senhor se compadecera de Jacob, e reser- 
vara ainda para si alguns escolhidos d’lsrael, 
e fallos-ha descanpar na sua terra: aggre- 
garse-ha a elles o estrangeiro, e se unira a 
casa de Jacob. 

2 E tomallos-hao os povos, e os con- 
duzirao para o seu paiz: e possuillos-ha a 
casa d’lsrael sobre a terra do Senhor para 
servos e servas: e cativarao aquelles que 
os haviao cativado, e sujeitarao aos seus 
exactores. 

3 E acontecera isto n’aquelle dia : quan- 
do o Senor te tiver dado descanpo depois 
do teu trabalho, e da tua oppressao, e dura 
servidao, em que antes serviste : 

4 Usaras d’esta parabola contra o Rei de 
Babylonia, e diras: Como cessou o exactor, 
como se acabou o tributo ? 

5 O Senhor esmigalhou o bastao dos im¬ 
pios, a vara dos dominadores, 

6 Ao que na sua indignapao feria os po¬ 
vos com huma chaga incuravel, ao que su- 
jeitava as Napoes no seu furor, ao que cruel- 
mente as perseguia. 

7 Toda a terra ficou em descanpo e em 
silencio, ella se encheo de prazer e exul- 
tou: 

8 As faias igualmente se alegrarao sobre 
ti, e os cedros do Libano: desde que tu 
dormiste, nao subira quem nos corte. 

9 O Inferno se vio la em baixo a tua 
chegada todo turbado para te sahir ao en- 
contro, elle fez por teu respeito levantar os 
gigantes. Todos os Principes da terra, to- 
dos os Principes das napoes se erguerao de 
seus solios. 

10 Todos universalmente responderao, e 
te dirao : Tambem tu igualmente como nos 
foste ferido, vieste a ser-nos semelhante. 
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11 Arrastada foi a tua soberba ate aos 
Infernos, cahio por terra o teu cadaver: de- 
baixo de ti se estendera por cama a polilha, 
e a tua coberta serao os bichos. 

12 Como cahiste do Ceo, 6 Lucifer, tu 
que ao ponto do dia parecias tao brilhante ? 
como cahiste por terra tu, que ferias as 
nacoes ? 

13 Que dizias no teu corapao: Subirei 
ao Ceo, exaltarei o raeu Throno acima 
dos astros de Deos, assentar-me-hei no 
monte do Testamento, aos lados do Aqui- 
lao. 

14 Subirei acima da altura das nuvens, 
serei semelhante ao Altissimo. 

15 E com tudo no Inferno seras precipi- 
tado ate ao profundo do lago : 

16 Os que te virem, se inclinarao para 
ti, e te contemplarao, dizendo: Acaso 
he este aquelle homem, que metteo em 
confusao a terra, que fez estremecer os 
Reinos, 

17 Que poz o mundo em solidao, e de- 
struio as suas cidades, o que nao abrio o 
carcere aos seus cativos ? 

18 Todos os reis das nacoes universal- 
mente dormirao no meio da sua gloria, cada 
hum foi depositado no seu jazigo. 

19 Mas tu foste arrojado longe do teu se¬ 
pulchre, como hum tronco inutil, manchado, 
e confundido com aquelles, que forao mor- 
tos a espada, e descerao as funduras do lago, 
como hum podre cadaver. 

20 Nao teras cousoreio com elles, nem 
ainda na sepultura: porque tu deitaste a 
perder a tua terra, tu fizeste perecer o teu 
povo : nunca ja mais sera nomeada a rele 
dos pessimos. 

21 Preparai seus filhos para huma morte 
violenta, por causa da iniquidade de seus 
pais : elles nao se levantarao, nem herdarao 
a terra, nem encherao de cidades a face do 
mundo. 

22 E levantar-me-hei contra elles, diz o 
Senhor dos exercitos : e perderei o nome de 
Babylonia, e as suas reliquias, e o renovo, e 
a progenie, diz o Senhor. 

23 E reduzi-la-hei a huma possessao 
d’ouripos, e a lagoas d’aguas, e varre-la-hei 
gastando-a com a vassoura, diz o Senhor dos 
exercitos. 

24 Jurou o Senhor dos exercitos, di¬ 
zendo : Por certo que assim como eu 
pensei, assim sera: e do modo que o tracei 
na mente, 

25 Assim acontecera: Que eu quebrante 
na minha terra o Assyrio, e nos meus montes 
o pize aos pes: e ser-lhes-ha tirado o jugo 
d’elle; e o peso d’elle se descarregara dos 
hombros d’elles. 

. 26 Este he o designio que eu formei so- 
bre toda a terra, e esta he a mao alpada so- 
bre todas as napoes. 

27 Porque o Senhor dos exercitos he o 
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que fulminou este decreto : e quern no po- 
dera invalidar ? tambem a sua mao esta al- 
pada : e quem a fara apartar ? 

28 No anno, em que morreo o Rei Ac- 
haz, foi este peso annunciado : 

29 Nao te alegres tu, Filisthea, toda, por 
se ter esmigalhado a vara do que te feria : 
porque daestirpe da cobra sahira o basilisco, 
e o que d’elle nascer absorbera as aves. 

30 E serao apascentados os primogenitos 
dos pobres, e os pobres repousarao com 
seguranca: e farei morrer de fome a tua 
raiz, e acabarei de huma vez com as tuas 
reliquias. 

31 Da os teus uivos, porta, grita, cidade : 
por terra se acha toda a Filisthea : porque do 
Aquilao vira a fumo, e nao ha quem escape 
ao seu exercito. 

32 E que se respondera entao aos men- 
sageiros das napoes ? Que o Senhor fundou 
a Siao, e que n’elle mesmo esperarao os 
pobres do seu povo. 

CAPITULO XV. 

Vingangas, que o Senhor exercitara contra os 
soberbos Moabitas. Deso/aqdo e rulna do 
seu paiz. 

DESO de Moab. Porque de noite foi 
assolada Ar Moab, emmudeceo : porque 

de noite foi demolida a muralha de Moab 
tambem emmudeceo. 

2 Subio a casa, e Dibon aos altos para 
chorar sob re Nabo, e sobre Medaba, Moab 
uivou: em todas as suas cabepas havera 
calva, e toda a barba sera rapada. 

3 Em suas encruzilhadas se acharao ves- 
tidos de sacco: sobre os seus telhados, e nas 
suas prapas todo o alarido se trocou em 
pranto. 

4 Gritara Hesebon e Eleale, ate Jasa foi 
ouvida a voz d’elles. Sobre isto uivarao os 
armados de Moab, a sua mesma alma den- 
tro de si dara urros. 

5 O meu corapao clamara a vista de 
Moab, os seus ferrolhos irao fugindo ate 
Segor novilha de tres annos: porque 
pelo oiteiro de Luith subira chorando, e no 
caminho d’Oronaim levantarao a voz em ais 
de contripao. 

6 Porque as aguas de Nemrim serao de- 
samparadas, por quanto seccou-se a herva, 
nao vingarao as plantas, murchou-se toda a 
verdura. 

7 Segundo a grandeza da obra, assim 
sera a sua visita: levallos-hao para a tor- 
rente dos salgueiros. 

3 Porque se fez ouvir o clamor em torno 
dos confins de Moab: chegarao ate Gallim 
os seus urros, e ate ao Poco d’Elim se 
estendeo o seu clamor. 

9 Por quanto eheias ficarao de sangue as 
aguas de Dibon : pois enviarei sobre Dibon 
huns accrescimos: leoes contra aquelles de 
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Moab, que escaparem, e contra as reliquias 
de terra. 

CAPITULO XVI. 
Cordeiro cnviudo de Moab. Soberba dos Mo- 

ubitas : sua proximo, assolagdo. 

"I^NVIA, Senhor, o cordeiro dominador da 
terra, mandado da pedra do deserto, ao 

monte da filha he Siao. 
2 E acontecera isto: Que assim como 

he a ave que foge, e os passarinhos que voao 
do ninho, assim serao as filhas de Moab na 
passagem do Arnon. 

3 Toma conselho, convoca huma Junta: 
poe como noite a tua sombra no meio dia: 
esconde os que fogem, e nao entregues os 
vagabundos. 

4 Comtigo habitarao os meus fugitivos : 
tu, 6 Moab, serve-lhes de guarida em que 
se escondao da presenca do devastador : por 
quanto feneceo o po, consumido ficou o 
miseraval: acabou ja o que pizava a terra. 

5 E sera estabelecido hum throno em 
misericordia, e sobre elle se assentara em ver- 
dade no tabernaculo de David quern julgue 
e procure o juizo, e promptamente d6 a cada 
hum o que he justo. 

6 Temos ouvido a soberba de Moab, elle 
he soberbo em extremo : a sua soberba, e a 
sua arrogancia, e a sua indignapao sao 
maiores que a sua fortaleza. 

7 Por isso Moab uivara para Moab, todo 
elle universalmente dara urros: aquelles, que 
se jactao das suas muralhas de ladrilho co- 
zido, annunciai as pragas que os ameapao. 

8 Porque os arredores d’Hesebon estao 
desertos, e os Principes das Napoes talarao a 
vinha de Sabama: as suas varas chegarao 
ate Jazer: ellas andarao vagabundas pelo 
deserto, os seus arrebentos que forao dei- 
xados, passarao a outra banda do mar. 

9 Por esta causa chorarei com o pranto 
de Jazer a vinha de Sabama: embriagar-te- 
hei com as minhas lagrimas, Ilesebon, e 
Eleale : porque sobre a tua vindima, e sobre 
a tua messe arremeteo a voz dos pizadores. 

10 E sera tirada a alegria e a exultapao 
do Carmelo, e nas vinhas ninguem exultara, 
nem mostrara jubilo. Nao pizara vinho no 
lagar o que tinha costume de o pizar: tirei 
ja a voz dos pizadores. 

11 Por isto soara o meu ventre a Moab 
como cithara, e as minhas entranhas a mu- 
ralha de ladrilho cozido. 

12 E acontecera isto: quando se deixar 
ver o que Moab trabalhou sobre suas alturas, 
entrara nos seus Sanctuarios para orar, e nada 
alcancara. 

13 Esta he a palavra, que o Senhor fallou 
a Moab des de entao : 

14 E agora fallou o Senhor, dizendo: Em 
tres annos, como se fossem annos de mer- 
cenario, sera tirada a gloria de Moab com 

todo o seu numeroso povo, e ficarh pequeno 
e diminuto, de nenlium modo grande. 

CAPITULO XVII. 
Ruina de Damasco. Assola^do de Samaria. 

Restos de Israel convertidos ao Senhor. 

TDESO de Damasco. Eis-ahi que Damasco 
■*- daixara de ser cidade, e sera como hum 
montao de pedras n’uma ruina. 

2 As cidades d’Aroer serao abandonadas 
aos rebanhos, e estes repousarao alii, e nao 
havera quern os espante. 

3 E cessara o adjutorio da parte d’Eph- 
raim, e o Reino depois da ruina de Damasco : 
e as reliquias da Syria serao como a gloria 
dos fillios d’lsrael : diz o Senhor dos exer- 
citos. 

4 E acontecera isto n’aquelle dia: ficara 
attenuada a gloria de Jacob, e a gordura de 
sua carne emmagrecera. 

5 E sera como o que na seifa ajunta o 
que ficou por segar, e a sua mao colhera as 
espigas : e sera como o que busca as mesmas 
espigas no valle de Rafaim. 

6 E ficara n’elle hum como racimo de 
rabisco, e como quando no varejo da Oli¬ 
veira restao na ponta de hum ramo duas ou 
tres azeitonas, ou quatro ou sinco dos seus 
fructos no alto da arvore; diz o Senhor 
Deos d’lsrael. 

7 N’aquelle dia se humilhara o homem 
ao seu Creador, e olharfio os seus olhos para 
o Santo d’Israel: 

8 E nao se inclinara diante dos altares, 
que fizerao as suas maos: nem tornara a 
olhar para os bosques e templos, obras que 
fabricarao os seus dedos. 

9 N’aquelle dia as cidades da sua forta¬ 
leza serao desamparadas como os arados, e 
as searas que forao abandonadas a vista dos 
filhos d’lsrael, e assim ficaras despovoada. 

10 Porque te esqueceste de Deos teu 
Salvador, e nao te lembraste do teu forte 
Defensor: por isso plantaras huma boa 
planta, e semearas hum grao estrangeiro. 

11 No dia da producpao do que plantares 
sahir-te-hao labruscas, e de manha florecera 
a tua semente: a messe te foi tirada no dia 
da heranpa, e doer-te-ha isto gravemente. 

12 Aida multidao de numerosos Povos, 
semelhante ao estrondo do resoante mar: 
e desgrapado o tumulto das gentes, que he 
bem como o sonido de muitas aguas. 

13 Os Povos soarao bem como o sonido 
d’aguas d’inundapao, e increpal-lo-ha, e fugira 
para longe : e sera arrebatado bem como a 
poeira dos montes pelo impulso do vento, e 
como hum redemoinho diante da tempestade. 

14 No tempo da tarde eis-que tambem 
havera turbapao : no da manha, igualmente 
nao subsistira. Esta he a heranpa d’aquel- 
les, que nos destruirao, e a sorte dos que nos 
saqueao. 
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CAPITULO XVIII. 
Prophecia acerca de hurna terra, sobre cuja 

situagdo ainda hoje discordao entre si os 
Interpretes. 

da terra cymbalo de azas, que esta 
alem dos rios da Ethiopia, 

2 Do povo, que manda embaixadores 
por mar, e em vasos de junco sobre as 
aguas. Ide Anjos velozes, a huma gente 
arrancada, e despedapada : a hum povo ter- 
rivel, depois do qual nao ha outro: a huma 
gente que esta esperando, e he pizada dos 
pes, a quem os rios lhe roubarao a sua 
terra. 

3 Habitadores do Orbe, que morais na 
terra, quando for levantado o estandarte nos 
rnontes, vos todos o vereis, e ouvireis o som 
da trombeta : 

4 Porque o Senhor me diz isto : Repou- 
sarei, e considerarei no meu lugar, como he 
clara a luz do meio dia, e como a nevoa de 
orvalho no tempo da messe. 

5 Porque antes da messe todo elle flore- 
ceo, e a madureza tempora lanpara renovos, 
e os seus raminhos serao cortados com fou- 
ces: e o que for deixado, sera cortado, e 
sacudido. 

6 E ficarao servindo ao mesmo tempo de 
pasto as aves dos rnontes, e as alimarias da 
terra : e estarao sobre elle os passaros em 
todo o Estio, e sobre elle invernarao todas 
as alimarias da terra. 

7 N’aquelle tempo serao levados presen- 
tes ao Senhor dos exercitos pelo povo arran- 
cado e despedacado: pelo povo terrivel, 
depois do qual nao houve outro, pela gente 
que esta esperando, esperando e he pizada 
dos pes, a quem os rios lhe roubarao a sua 
terra, ao lugar do Nome do Senhor dos 
exercitos o monte de Siao. 

CAPITULO XIX. 
Males com que o Senhor castigard o Egypto. 

Altar dedicado ao Senhor n'esta terra. O 
Egypto atneayado, e libertado. Os Egypcios 
e os Assyrios unidos no culto do Senhor. 
Os Israelitas se ajuntardo a elles. 

ESO do Egypto. Eis-ahi subira o Se¬ 
nhor sobre huma nuvem leve, e entrara 

no Egypto, e os simulacros do Egypto se 
commoverao diante da sua face, e o corapao 
do Egypto se myrrhara no meio d’elle. 

2 E farei com que os Egypcios se lcvan- 
tem contra os Egypcios: e pelejara cada 
hum contra seu irmao, e cada hum contra 
seu amigo, huma cidade contra outra cidade, 
hum reino contra outra reino. 

3 E rebentara o espirito do Egypto nas 
suas entranhas, e precipitarei o seu conse- 
lho : e elles consultarao os seus simulacros, 
e os seus adivinhos, e pythoes, e agou- 
reiros. 

4 E entregarei o Egypto na mao de se- 
560 

nhores crueis, e hum rei forte os dominara, 
diz o Senhor Deos dos exercitos. 

5 E se ira extinguindo a agua do mar, e 
o rio, minguara, e se seccara. 

6 E as ribeiras se esgotarao: as levadas 
por entre marachoes diminuirao, e se secca- 
rao. As canas e os juncos murcharao : 

7 O alveo dos regatos ficara descoberto 
des do seu olheiro, e tod a a sementeira de 
regadio se seccara, ir-se-ha murchando, e 
nao vingara. 

8 E entristecer-se-hao os Pescadores, e 
chorarao todos os que lancao anzol ao rio, e 
desmaiarao os que estendem redes sobre a 
tona d’agua. 

9 Confundidos serao os que trabalhavao 
em linho, frisando e tecendo finas teias. 

10 E ficarao as suas terras de regadio as- 
sim fracas ; todos os que faziao lagoas para 
apanhar peixes. 

11 Os Principes de Tanis mostrarao ser 
estultos, os sabios conselheiros de Farad 
derao hum conselho insipiente : como direis 
vos a Farad : Eu sou filho dos sabios, filho 
de reis antigos ? 

12 Onde esfao agora os teus sabios ? elles 
te annunciem, e apontem o que o Senhor dos 
exercitos tem resolvido sobre o Egypto. 

13 Loucos se tornarao os Principes de 
Tanis, desanimados ficarao os Principes de 
Memfis, enganarao o Egypto, angulo dos 
povos d’elle. 

14 O Senhor diffundio no meio d’elle 
hum espirito de vertigem; e elles fizerao 
errar o Egypto em todas as suas obras, 
como o que vai fazendo cambetas embria- 
gado e vomitando. 

15 E nao tera o Egypto cousa que dis- 
tinga a cabepa e a cauda, ao que incurva e 
ao que refrea. 

16 N’aquelle dia ficarao os Egypcios 
como mulheres, e pasmarao, e temerao 
diante do movimento da mao do Senhor 
dos exercitos, a qual elle mesmo estendera 
sobre elles. 

17 E servira de espanto ao Egypto a 
terra de Juda: todo o que se lembrar d’ella, 
encher-se-ha de pavor a vista do designio 
do Senhor dos exercitos, que elle mesmo 
formou sobre ella. 

18 N’aquelle dia havera sinco cidades 
na terra do Egypto, que fallarao na lingua 
de Canaan, e que jurarao pelo Senhor dos 
exercitos : huma d’ellas sera chamada a ci¬ 
dade do Sol. 

19 N’aquelle dia o Altar do Senhor es- 
tara no meio da terra do Egypto, e o titulo 
do Senhor junto do seu termo 

20 Servira de sinal, e de testemunho ao 
Senhor dos exercitos na terra do Egypto. Por 
quanto clamarao ao Senhor a vista d’aquelle 
que os attribula, e elle lhes enviara hum 
Salvador e hum Defensor, que os livre. 

21 E sera conhecido o Senhor pelo 
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Egypt°, e conliecerao os Egypcios ao Se-| 
nhor n’aquelle dia, e honra-lo-hao conb 
hostias e offertas : e farao ao Senhor votos, 
e os cumprirao. 

22 E ferira o Senhor ao Egypto com 
huma chaga, e a sarara, e voltar-se-hao para 
o Senhor, e elle se lhes mostrara aplacado, 
e os saraia. 

23 N’aquelle dia havera caminho do E- 
gypto para os Assyrios, e entrara o Assyrio' 

no Egypto, e o Egypcio na Assyria, e servi- 
rao os Egypcios com Assur. 

24 N’aquelle dia sera Israel o terceiro 
para o Egypcio e para o Assyrio : a bencao 
sera no meio da terra, 

25 A qual o Senhor dos exercitos aben- 
poou, dizendo : Bemaventurado he o meu 
povo do Egypto, e ao Assyrio obra es de 
minhas maos : porcini a minha heranpa he 
Israel. 

CAPITULO XX. 
Cativeiro dos Egypcios, e dos Etliiopes. 

"VT O anno em que Tharthan entrou em 
Azot, depois de o ter enviado Sargonj 

Rei dos Assyrios, e pelejado contra Azot, ej 
havendo-a ja tornado : 

2 N’aquelle tempo fallou o Senhor por 
mao d’Isaias filho d’Amos, dizendo: Vai, e 
desata de teus lombos o sacco, e tira o pro- 
prio calpado dos teus pes. E fel-lo assim, 
indo nu e descalpo. 

3 E disse o Senhor : Assim como meu 
servo Isaias andou nu, e descalpo, para ser 
hum sinal e hum prognostic0 de tres annos 
sobre o Egypto, e sobre a Ethiopia, 

4 Assim levara diante de si o Rei dos 
Assyrios o cativeiro do Egypto, e a trans- 
migrapao da Ethiopia, de mopos e velhos, 
nua e descalpa, com as nadegas a mostra 
para ignominia do Egypto. 

5 E temerao os Israelitas, e se envergo- 
nharao, de ter posto a sua esperanca na E- 
thiopia, e a sua gloria no Egypto. 

6 E dira o habitador d’esta Ilha n’aquelle 
dia : Eis-aqui tendes qual era a nossa espe¬ 
ranca, a que homens recorremos nos implo- 
rando soccorro, para nos livrarem da vio- 
lencia do Rei dos Assyrios : e como pode- 
remos nos escapar ? 

CAPITULO XXI. 
Ruina de Babylonia. Noite que ameaya a 

Idumea. Desgrayas que estdo para ca/iir 
sobre a Arabia. 

3 Por esta causa se encherao de dor os 
meus lombos, a angustia se apoderou de 
mim como angustia de mulher na hora do 
parto : cahi desfalecido quando tal ouvi, fi- 
quei de todo perturbado quando o vi. 

4 O meu coracao se murchou, as trevas 
me fizerao pasmar: a minha amada Babylo¬ 
nia se tornou para mim em assombro. 

5 Poe a mesa, contempla de huma guarita 
os que comem e bebem : levantai-vos, prin- 
cipes, arrebatai o escudo. 

6 Porque o Senhor me disse estas cousas: 
Vai, e poe huma sentinela : e a mesma te 
annuncie tudo quanto vir. 

7 E vio hum carro de dous homens a 
cavallo, hum montado n’um asno, e outro 
montadon’um camelo : e poz-seacontemplar 
attentamente isto com grande miramento. 

8 E gritou o leao : Sobre a atalaia do Se¬ 
nhor eu me acho estando em pe continua- 
mente de dia : e sobre a minha guarda eu 
me acho, estando em pe noites inteiras. 

9 Eis-que chega hum e outro assim mon¬ 
tado cada qual fazendo parelha com o seu 
carro, e respondeo, e disse : Cahio, cahio 
Babylonia, e todos os simulacros dos sens 
deoses se fizerao em pedapos arremepados 
em terra. 

10 Debulha minha, e filhos da minha 
eira, o que eu ouvi ao Senhor dos exercitos 
ao Deos d’lsrael, isso mesmo vos tenho an- 
nunciado. 

11 O Peso de Duma me brada desde 
Seir : Guarda, que viste de noite ? Guarda, 
que viste de noite ? 

12 O guarda respondeo: Chegou a ma- 
nha e a noite : se buscais, buscai : conver- 
tei-vos, vinde. 

13 Peso em Arabia. Vos dormireis a 
tarde no bosque, nas veredas de Dedanim. 

14 Vos os que habitais a terra do Meio 
dia, sahindo ao encontro do sequioso trazei- 
lhe agua, soccorrei com pao ao que foge. 

15 Porque elles fugirao de diante das es- 
padas, de diante da espada imminente, de 
diante do arco armado, de diante da sangui- 
nolenta refiega : 

16 Porque o Senhor me diz estas cousas : 
Ainda se conservara no espaco de hum anno, 
como em anno de mercenario, e depois sera 
tirada toda a gloria de Cedar. 

17 E esses restos do numero dos fortes 
frecheiros dos filhos de Cedar se diminui- 
rao: porque o Senhor Deos d’lsrael fallou. 

T)ESO do deserto do mar. Como vem os 
tufoes da parte do Meiodia, assim a 

assolapao vem do deserto, de huma terra 
horrivel. 

2 Annunciada me foi huma dura visao : 
o que he incredulo, perfidamente obra : e o 
que he assolador, tudo devasta. Marcha 
Elam, sitia Medo : ja fiz cessar todo o seu 
gemido. 

[Por.T.] 

CAPITULO XXII. 
Profecia contra Jerusalem. Sobna privado 

do seu Officio. Eliacirn posto em seu 
lugar. 

T>ESO do Valle da Visao. Que he o que 
tu tambem tens, pois ainda tu com todos 

os teus subiste aos telhados ? 
2 Valle cheio de clamor, cidade popu- 

losa, cidade triunfante de prazer: os teus 
2 O 5G1 
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mortos, nao forao mortos a espada, nem 
mortos em guerra. 

3 Os teus Principes fugirao todos juntos, 
e forao atados com duras cadeias : todos os 
que se acharao, forao presos juntamente, 
sem embargo de terem fugido para longe. 

4 Por isso disse eu: Apartai-vos de mim, 
eu amargamente chorarei : nao tomeis a 
peito o consolar-me sobre a ruina da filha 
do meu povo. 

5 Porque este he hum dia de carnagem, e 
de pizadura debaixo dos pes, e de prantos, 
destinado ao valle da visao pelo Senhor 
Deos dos exercitos reconhecendo a muralha, 
e ostentando-se magnifico sobre o monte. 

6 E Elam tornou a aljava, o carro para o 
soldado de cavallo, e deixou o escudo a pa- 
rede toda despida. 

7 E ficarao os teus Valles escolhidos 
cheios de quadrigas, e a cavallaria pora os 
seus quarteis a tua porta. 

8 E sera descoberta a cobertura de Juda, 
e veras n’aquelle dia o Arsenal da casa do 
bosque. 

9 E vereis as breclias da cidade de David, 
pois ellas se multiplicarao : e ajuntastes as 
aguas da Piscina debaixo, 

10 E contastes as casas de Jerusalem, e 
demolistes as casas para fortificar a mu¬ 
ralha. 

11 E fizestes hum lago entre dous muros 
para a agua da Piscina velha: e nao levan- 
tastes os olhos para aquelle, que a tinha 
feito, e nem ainda de longe olhastes para o 
seu Opifice. 

12 E convidar-vos-ha o Senhor Deos 
dos exercitos n’aquelle dia ao gernido, e ao 
pranto, a rapadura da cabeca, e ao cingi- 
douro de sacco: 

13 E eis-que se nao vera mais que prazer 
e alegria, matar novilhos e degollar carnei- 
ros, comer carnes, e beber vinho : Comamos 
e bebamos : porque a manha morreremos. 

14 E foi revelada esta voz do Senhor dos 
exercitos nos rneus ouvidos, Nao se vos 
perdoara por certo esta iniquidade ate que 
morrais, diz o Senhor Deos dos exercitos. 

15 Estas cousas diz o Senhor Deos dos 
exercitos : Vai entra a fallar com aquelle, 
que habila no Tabernaculo, com Sobna Pre- 
feito do Templo, e dir-lhe-has : 

16 Que fazes tu aqui ? ou que figura es 
tu aqui ? pois que te lavraste aqui hum se- 
pulchro, lavraste com ’diligencia em lugar 
elevado hum monumento, hum domicilio 
para ti em pedra. 

17 Eis-que te fara o Senhor transportar 
como se transporta hum gallo, e como ao 
vestido assim te levara suspenso. 

18 Elle te coroara com huma coroa de 
tribula^ao, atirara comtigo como pela a hum 
campo largo e espa£oso : alii morreras, e a 
isso se reduzira o carro da tua gloria, des- 
honra da casa de teu Senhor. 
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19 E te deitarei fora do teu posto, e te 
deporei do teu ministerio. 

20 E acontecera isto n’aquelle dia : Cha- 
marei ao meu servo Eliacim filho d’Helcias, 

21 E vesti-lo-hei da tua tunica, e confor- 
ta-lo-hei com o teu cinto, e porei na sua 
mao o teu poder : e sera como pai para os 
habitantes de Jerusalem, e para a casa de 
Juda. 

22 E porei a chave da casa de David 
sobre os seus hombros : e elle abrira, e nao 
havera quem feche : e fechara, e nao havera 
quem abra. 

23 E finca-lo-hei como estaca em lugar 
firme, e elle sera como hum throno de gloria 
para a casa de seu pai. 

24 E deixarao pendentes d’elle toda a 
gloria da casa de seu pai, diversas castas 
de vasos, todo o vaso pequenino desde os 
vasos de beber ate todo o instrumento 
musico. 

25 N’aquelle dia diz o Senhor dos exer¬ 
citos : Sera tirada a estaca que tinha sido 
fincada n’um lugar firme : e sera quebrada, 
e cahira, e perecera o que estava pendurado 
n’ella, porque o Senhor fallou. 

CAPITULO XXIII. 
Humiliaguo e transmigragao de Tyro. Seu 

restabelecimento. Ella consagrard ao Se- 
nhor ofructo do seu commercio. 

ESO de Tyro. Uivai naos do mar: 
porque devastada foi a casa, donde ti- 

nhao por costume vir : da Terra de Cethim 
lhes foi isto revelado. 

2 Calai-vos os que habitais na ilha: os 
negociantes de Sidonia passando o mar, te 
encherao. 

3 A sementeira que cresce pelas muitas 
aguas do Nilo, a messe produc^ao d’este rio 
erao fructos d’ella : e assim se veio a fazer 
huma Escala franca das nafoes. 

4 Envergonha-te Sidonia : porque isto 
diz o mar : a fortaleza do mar esta dizendo : 
Nao estive de parto, nem pari, nem criei 
mancebos, nem eduquei donzellas ate a 
idade adulta. 

5 Quando se ouvir esta noticia no Egyp- 
to, doer-se-hao os homens logo que a ouvi- 
rem publicar de Tyro. 

6 Atravessai os mares, uivai, os que ha¬ 
bitais na ilha : 

7 Por ventura nao he esta aquella vossa 
cidade, que desde os primeiros dias se gloria- 
va na sua antiguidade? leva-la-hao os seus 
pes para longe andarem peregrinando. 

8 Quem formou este designio sobre Tyro 
n’outro tempo coroada, cujos commerciantes 
erao principes, seus negociantes os inclytos 
da terra ? 

9 O Senhor dos exercitos formou este 
designio, para derribar a soberba de toda a 
gloria, e para reduzir a ignominia todos os 
inclytos da terra. 
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10 Sahe da tua terra como hum rio fillia por isso infatuar-se-hao os seus cultores, e 
do mar, ja daqui por diante nao tens cinto. 

11 O Senhor estendeo a sua mao sobre o 
mar, elle abalou os reinos: o Senhor deo as 
suas ordens contra Canaan, para esmigalhar 
os seus valentes, 

12 E disse : Nao continuaras a te gloriar 
daqui por diante, soffrendo violencia virgem 
filha de Sidonia: levantando-te passa-te 
por mar a Cethim, ahi tambem nao teras 
descanco. 

13 Eis-ahi esta, que nao houye povo tal 
como a terra dos Caldeos, Assur a fundou : 
levarao para o cativeiro os seus robustos, 
derrocarao as suas casas, deixarao-na posta 
em ruina. 

14 Uivai naos do mar, porque devastada 
foi a vossa fortaleza. 

15 E acontecera isto n’aquelle dia: Fi- 
caras em esquecimento, 6 Tyro, setenta an- 
nos, como os dias de hum rei: mas depois 
dos taes setenta annos sera Tyro como o 
cantico de huma meretriz. 

16 Toma a cithara, corre em torno a 
cidade, meretriz entregue ao esquecimento : 
canta bem, repete a aria, para que haja me- 
moria de ti. 

17 E acontecera isto depois dos setenta 
annos : Visitara o Senhor a Tyro, e redu- 
zi-la-ha as suas ganancias: e commerciara 
de novo com todos os reinos da terra sobre 
a face da terra. 

18 E serao as suas negotiates e as suas 
ganancias consagradas ao Senhor: nao se¬ 
rao guardadas, nem enthesouradas : porque a 
sua negociapao sera para aquelles, que ha- 
bitarem diante do Senhor, para que comao 
ate se saciarem, e se vistao ate a velhice. 

CAPITULO XXIV. 
Males que hao de vir sobre a terra no Jim 

dos seculos. 

S-AHI dissipara o Senhor a terra, e a 
pora nua, e affiigira a sua face, e espa- 

lhara os seus habitadores. 
2 E assim como for o povo, assim sera o 

Sacerdote: e como o creado, assim o sen 
amo : como a serva, assim a sua senhora : 
como o que compra, assim aquelle que ven- 
de: como o que da a juro, assim o que 
toma emprestado : como o que torna a pedir 
a divida, assim o que deve. 

3 A terra com total estrago sera desolada, 
e pela rapina saqueada. Por quanto o 
Senhor proferio esta palavra. 

4 Chorou, e descahio a terra, e ficou 
desfalecida : descahio o Orbe, ficou desfale- 
cida a altura do povo da terra. 

5 E ficou a terra inficionada pelos seus 
habitadores: porque transgredirao as leis, 
mudarao o direito, romp&rao a allianpa 
sempiterna. 

6 Por esta causa a maldipao devorara a 
terra, e peccarao os habitadores d’ella : e 

serao deixados poucos homens. 
7 Chorou a vindima, enfraqueceo a vide, 

gemferao todos os que se alegravao de co- 
rapao. 

8 Cessou o regozijo dos tambores, acabou 
a algazarra dos que estavao em alegria, 
calou-se a dopura da cithara. 

9 Nao beberao vinho cantando arias: a 
bebida sera amarga para os que a beberem. 

10 A cidade da vaidade esta demolida, 
fechadas se achao todas as suas casas, nao 
entrando n’ellas pessoa alguma. 

11 Nas ruas havera clamor sobre o vinho: 
toda a alegria ficou abandonada: desterrou- 
se o prazer da terra. 

12 Ficou dentro na cidade huma solidao, 
e a calamidade opprimira as suas portas. 

13 Porque estas cousas verificar-se-hao 
no meio da terra, no meio dos povos: como 
se algumas poucas d’azeitonas, que ficarao, 
se sacudirem da oliveira: e algum par de 
cachos do rabisco, depois d’acabada a vin¬ 
dima. 

14 Estes levantarao a sua voz, e cantarao 
louvores : darao rinchos des do mar, quando 
o Senhor for glorificado. 

15 Por esta causa com as verdadeiras 
maximas de doutrina glorificai ao Senhor: 
nas ilhas do mar ao Nome do Senhor Deos 
dTsrael. 

16 Desde as extremidades da terra nos 
ouvimos os louvores, a gloria do justo. E 
eu disse : O meu segredo para mim, o meu 
segredo para mim, ai de mini: os prevari- 
cadores tem prevaricado, e com prevarica- 
pao de transgressores prevaricarao. 

17 Para ti, que es habitador da terra, 
esta aparelhado o susto, a cova, e o laco. 

18 E acontecera: Que o que fugir da 
voz do susto cahira na cova: e o que se 
desembaracar da cova ficara preso no laco : 
porque as cataractas la das alturas forao 
abertas, e serao abalados os fundamentos da 
terra. 

19 Com a rotura de suas partes sera a 
terra feita em pedapos, com o choque d’el- 
las sera a terra esmigalhada, com o sen 
abalo sera a mesma terra desconjuntada, 

20 Pelo balanpo sera agitada a terra 
como hum embriagado, e sera tirada como 
a tenda de huma noite : e carregara sobre 
ella a sua iniquidade, e cahira, e nao tornara 
a levantar-se. 

21 E acontecera; Que n’aquelle dia vira 
o Senhor com a sua visita sobre a milicia 
do ceo la no alto, e sobre os reis da terra, 
que estao sobre a terra. 

22 E serao atados todos juntos n’um 
feixe para serem lanpados no lago, e ficarao 
alii encerrados no carcere: e depois de 
muitos dias serao visitados. 

23 E a lua se envergonhara, e se con- 
fundira o sol, quando reinar o Senhor dos 
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exercilos no monte Siao, e era Jerusalem, e 2 Abri as portas, e entre huma gente 
for glorificado na presenca de seus Anciaos. justa, que observa a verdade. 

CAPITULO XXV. 
Cantico de acgdo de gragas ao Senhor pelos 

benejicios que fez ao sen povo, e pelo cus- 
tigo que deo a seus inimigos. 

Q ENIIOR, tu es o meu Deos: eu te exal- 
^ tarei, e apregoarei o teu Nome : porque 
tu fizeste maravil'has, declaraste por fieis os 
teus antigos designios, amen. 

2 Porque tu reduziste a cidade a hum 
tumulo, a cidade forte a ruina, a casa dos 
estranhos : para nao ser cidade, e para nun- 
ca ja mais se reedificar. 

3 Por isso te louvara hum povo forte, a 
cidade das napoes robustas te temera. 

4 Porque te fizeste fortaleza para o po- 
bre, fortaleza para o necessitado na sua tri- 
bulacao : esperanpa contra o torvelinho, 
sombra contra o calor. Porque o espirito 
dos robustos he como hum torvelinho que 
impede huma parede. 

5 Tu, como o calor na sede, humilharas 
a insolencia tumultuosa dos estranhos ; e 
como com hum calor que abraza por entre 
nuvens, faras com que se va murchando a 
descendencia dos fortes. 

6 E o Senhor dos exercitos fara n’este 
monte para todos os povos hum banquete de 
manjares substanciaes, hum banquete de 
vinho, de substanciaes tutanos, de hum vi- 
nho sem fezes. 

7 E n’este .monte quebrara a prisao do 
laco atado sobre todos os povos, e a teia, 
que ordio sobre todas as napoes. 

8 Elle precipitara a morte para sempre : 
e o Senhor Deos enxugara as lagrimas de 
todas as faces, e tirara de cima de toda a 
terra o opprobrio do seu povo : porque o 
Senhor fallou. 

9 E dira n’aquelle dia: Eis-aqui tern os 
que este he o nosso Deos, por elle espera- 
mos, e elle nos salvara: este he que he o 
Senhor, nos o esperamos longo tempo, nos 
exultaremos, e alegrar-nos-hemos com a sal- 
vapao que elle nos der. 

10 Porque n’este monte repousara a mao 
do Senhor: e Moab sera trilhado debaixo 
d’elle, assirn como se trilhao as palhas de¬ 
baixo de hum carro. 

11 E estendera as suas maos por baixo 
d’elle, assim como as estende o nadador 
para nadar: e abatera a sua gloria com a 
esmigalhadura das maos d’elle. 

12 E as fortificacoes das tuas altas mura- 
lhas cahirao, e se abaterao, e virao a terra 
ate se reduzirem a po. 

CAPITULO XXVI. 
Continuagao do mesmo Cantico. 

AJ’AQUELLE dia se cantara este cantico 
em a terra de Juda : Siao cidade da 

nossa fortaleza he o Salvador, elle sera posto 
n’ella por mural e antemural. 
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3 I'oi-se o antigo erro : tu conservaras 
a paz : a paz, porque em ti havemos espe- 
rado. 

4 Vos esperastes no Senhor por seculos 
eternos, no Senhor Deos forte para sempre. 

5 Porque encurvarh aos que habitao no 
alto, humilhara a cidade altiva. 

Ilumilha-la-ha ate a terra, fa-la-ha descer 
ate se tornar em po. 

6 Piza-la-ha o pe, os pes do pobre, os 
passos dos necessitados. 

7 A vereda do justo he direita, direito he 
o atalho do justo para por elle se andar. 

8 E nos te esperamos, Senhor, na vereda 
dos teus juizos : o teu Nome, e a tua me- 
moria sao a saudade da nossa alma. 

9 A minha alma te desejou de noite : e 
ate com o meu espirito nas minhas entra- 
nhas despertarei des do ponto do dia para 
te buscar. 

Quando exercitares na terra os teus jui¬ 
zos, aprenderao a justipa os habitadores do 
Orbe. 

10 Compadepamo-nos do impio, e elle 
nao aprendera a justipa: na terra dos Santos 
obrou iniquidades, e nao verb a gloria do 
Senhor. 

11 Senhor, exalte-se a tua mao, e elles 
nao vejao : vejao, e sejao confundidos os 
que tern inveja do teu povo : e devore o 
fogo a teus inimigos. 

12 Senhor, tu nos has de dar a paz : 
porque tu es o que fizeste em nos todas as 
nossas obras. 

13 Senhor Deos nosso, huns amos sem ti 
nos possuirao, somente em ti nos recorde- 
mos do teu nome. 

14 Nao vivao os mortos, nao resuscitem 
os gigantes: por isso he que tu os visitaste 
e fizeste em po, e apagaste toda a sua me- 
moria. 

15 Tu favoreceste esta napao, Senhor, tu 
a favoreceste : por ventura foste tu glorifi¬ 
cado ? tu a alongaste para as mais remotas 
partes da terra. 

16 Senhor, elles te buscarao na angustia, 
saudavel lhes foi na tnbulacao do seu mur- 
murio a tua doutrina. 

17 Assim como a que concebe, quando 
estiver proxima ao parto, confrangendo-se 
da gritos nas suas dores : do mesmo modo 
nos tornamos nos, Senhor, diante da tua 
face. 

18 Nos concebemos, e como que estive- 
mos com dores de parto, e o que parimos 
foi vento : nao produzimos na terra fructos 
de salvaf ao, por isso he que nao cahirao os 
habitadores da terra. 

19 Os teus mortos viverao, os meus a 
quem tirarao a vida resuscitarao : despertai, 
e cantai louvores, vos os que habitais no po: 
pcrque o teu orvalho sera hum orvalho de 
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luz, e tu reduziras a ultima ruina a terra dos 
gigantes. 

20 Vai, povo meu, entra nos teus quartos, 
fecha as tuas portas sobre ti, deixa-te estar 
escondido hum pouco por hum momento, 
ate que passe a indignafao. 

21 Porque eis-ahi sahira o Senhor do seu 
lugar, para visitar a iniquidade do habitador 
da terra contra elle : e a terra descobrira o 
sangue de que esta alagada, e nao cobrira 
mais d’entao por diante os seus violenta- 
mente mortos. 

CAPITULO XXVII. 
Castigo do principe oppressor do povo de 

Deos. Peccado perdoado a casa de Jacob. 
Idolatria destrukla. 

’AQUELLE dia o Senhor armado com 
a sua espada dura, e grande e forte, 

vira com a visita sobre Leviathan, essa ser- 
pente como huma alavanca, e sobre Levia¬ 
than, serpente cheia de roscas, e matara a 
balea, que esta no mar. 

2 N’aquelle tempo a vinha, que da vinho 
puro, lhe cantara louvores. 

3 Eu o Senhor, que a conservo, de re- 
pente lhe darei de beber: para que talvez se 
nao execute algum damno contra ella, eu a 
guardo de noite, e de dia. 

4 Eu nao tenho indignafao : quem me 
fara silva e espinho na peleja: marcharei 
contra ella, incendia-la-hei igualmente ? 

5 Ou detera ella antes a minha fortaleza, 
fara paz comigo, paz fara comigo ? 

6 A pezar dos que investem com impeto 
a Jacob, florecera e lanjara germes Israel, e 
encherab de fructo a face do Orbe. 

7 Por ventura ferio-o Deos a elle a pro- 
porcao da chaga do que o fere ? ou assim 
como matou aos seus violentamente mortos, 
assim foi elle morto ? 

8 Quando ella for rejeitada, tu a julgaras 
contrapondo huma medida a outra medida ; 
meditou no seu espirito de rigor para o dia 
da calma. 

9 Por isso a iniquidade sera d’este modo 
perdoada a casa de Jacob : e todo este 
fructo se reduz a que seja tirado o seu pec¬ 
cado, quando pozer todas as pedras do Altar 
como pedras de cal esmigalhadas, nao fica- 
rao em pe os bosques e as imagens. 

10 Porque a cidade forte sera assolada, a 
fermosa sera despovoada, e sera deixada 
como hum deserto : alii sera, apascentado o 
novilho, e alii se recostara, e consumira as 
pontas da sua verdura. 

11 As suas searas flearao feitas em mo- 
inha pela seccura, virao as mulheres, e ensi- 
nal-la-hao : porque nao he povo ajuizado, 
por cuja causa nao se compadecera d’elle, 
o que o fez; e nao lhe perdoara o que o 
formou. 

12 E acontecera : Que n’aquelle dia fe- 
rira o Senhor des do alveo do rio ate a tor-' 

rentre do Egypto, e vos filhos d’Israel sereis 
congregados a hum e hum. 

13 Tambem acontecera : Que n’aquelle 
dia soara huma grande trombeta, e os que 
tinhao ficado perdidos virao da t°rra dos As- 
syrios, e os que se achavao desterrados na 
terra do Egypto, e adorarao o Senhor no 
monte santo em Jerusalem. 

CAPITULO XXVIII. 
Ruina do Reino d'Ephraim. Desolagdo do 

Reino de Jucla. 

da coroa de soberba, dos embriagados 
d’Ephraim, da flor caduca, gloria da 

sua exultajao, dos que estavao no cume do 
valle fertilissimo, errantes por causa do 
vinho. 

2 Eis-aqui o Senhor valente e forte como 
o impeto de huma chuva de pedra : torve- 
linho que tudo quebra, como impeto de 
muitas aguas que inundao, e se espraiao 
sobre huma espacosa campina. 

3 Aos pes sera pizada a coroa de soberba 
dos embriagados d’Ephraim. 

4 E a flor caduca, da gloria da sua exul¬ 
tafao, que esta sobre o cume do valle mui 
pingue, sera como o fructo temporao, que 
chega a amadurecer antes do Outono : o 
qual se algum pondo n’elle os olhos o 
vir, logo assim que o tomar na mao, o de- 
vorara. 

5 N’aquelle dia o Senhor dos exercitos 
sera a coroa de gloria, e a grinalda d’exulta- 
cao para o resto do seu povo: 

6 E o espirito de justifa para o que esta 
assentado. para bem julgar, e a fortaleza 
para os que voltarem da batalha para a 
porta. 

7 Mas tambem estes por causa do vinho 
nao entenderao, e por causa da embriaguez 
andarao sem se poderem ter: o Sacerdote e 
o Propheta nao entenderao por causa da 
embriaguez, forao absorvidos pelo vinho, 
andarao cambaleando na embriaguez, nao 
conhecerao o Vidente, ignorarao a justif a. 

8 Porque todas as mesas se encherao de 
vomito e d’asquerosidades, tanto assim que 
nao havia ja lugar que estivesse limpo. 

9 A quem ensinara a sciencia? e a quem 
fara entender o que se ouvio? aos que ja se 
lhes tirou o leite, aos que ja forao desma- 
mados. 

10 Porque manda, torna a mandar, man- 
da, torna a mandar, espera, torna a esperar, 
espera torna a esperar, hum pouco ahi, hum 
pouco ahi. 

11 Por quanto em falla de labio, e em 
lingua estranha elle fallara a este povo. 

12 Ao qual disse: Este he o meu des- 
canfo, confortai ao canfado, e este he o 
meu refrigerio : e elles nao quizerao ouvir. 

13 E ser-lhes-ha repetida esta palavra do 
Senhor: Manda, torna a mandar, manda, 
torna a mandar, espera, torna a esperar, 

365 



ISAIAS 

espera torna a esperar, hum pouco ahi, hum 
pouco ahi : para que vao, e eaiao para tras, 
e fiquem esmigalhados, e mettidos no lapo, 
e presos. 

14 Por esta causa ouvi a palavra do Se¬ 
nhor, homens escarnecedores, que exerceis 
a vossa dominapao sobre o meu povo, que 
esta em Jerusalem. 

15 Porque vos dissestes: Nos fizemos 
hum concerto com a morte, e fizemos hum 
pacto com o Inferno. Quando passar o 
flagello de inundapao, nao vira sobre nos: 
porque temos posto a mentira por base da 
nossa esperanpa, e pela mentira fomos pro- 
tegidos. 

16 Por isso estas cousas diz o Senhor 
Deos : Eis-aqui estou eu que vou a lanpar 
nos fundamentos de Siao huma pedra, hu- 
ma pedra approvada, angular, preciosa, 
fundada no fundamento : aquelle que crer, 
nao se apresse. 

17 E farei juizo com peso, e justipa com 
medida: e a saraiva derribara a esperanca 
da mentira : e as enchentes das aguas deixa- 
rao alagada a protecpao. 

18 E sera apagado o vosso concerto com 
a morte, e o vosso pacto com o Inferno nao 
subsistira : quando passar o flagello de in¬ 
undapao, elle vos tera por emprego da sua 
pizadura. 

19 Ao ponto que elle for passando, vos 
arrebatara: porque de manha cedo passara, 
sem acabar de dia nem de noite, e so uni- 
camente a vexapao vos fara entender o que 
se ouvio. 

20 Porque estreita he a cama, de sorte 
que hum dos dous ha de cahir: e hum 
cobertor curto nao pode cobrir a hum e 
outro. 

21 Porque o Senhor se levantara, como 
no monte das divisoes; elle se mostrara 
irado, como no valle que esta em Gabaon: 
para fazer a sua obra, huma obra alheia 
d’elle; para fabricar a sua obra, huma obra 
d’elle que lhe he estranha. 

22 Cessai pois ja de fazer zombaria, para 
que nao succeda que se apertem mais as 
vossas cadeias: porque ouvi ao Senhor 
Deos dos exercitos que a consummapao e 
abbreviacao de tudo isto mui cedo viria 
sobre toda a terra. 

23 Percebei applicando os ouvidos, e 
escutai a minha voz, attendei, e ouvi as mi- 
nhas expressoes. 

24 Acaso o lavrador lavrara sempre a 
fim de semear, eslara elle incessantemente 
estorroando e sachando a sua terra ? 

25 Por ventura depois que igualar a su- 
perficie d’ella, nao semeara a nigella, e 
espalhara os cominhos, e lanpara o trigo a 
eito, e a cevada, e o milho, e a alfarroba nos 
sens assignados lugares ? 

26 E instruil-lo-ha para fazer isto com 
juizo : o sen Deos o ensinara. 
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27 Porque nao sera debulhada a nigella 
com trilho armado de dentes de ferro, nem 
rodara a roda do carro por cima dos co¬ 
minhos: mas sera com huma vara sacu- 
dida a nigella, e os cominhos com hum 
pao. 

28 E o trigo sera esmiupado : mas na 
verdade nao no debulhara sempre o que o 
debulha, nem no apertara debaixo de si a 
roda do carro, nem com as suas unhas o 
esmiupara. 

29 E isto sahio do Senhor Deos dos 
exercitos, para fazer admiravel o seu conse- 
lho, e engrandecer a sua justipa. 

CAPITULO XXIX. 
Desolagdo de Jerusalem e da Judea. Des- 

feita de seus inimigos. liestabelecimento 
dos Jilhos de Judd. 

Ariel, Ariel cidade que David expug- 
nou: ajuntou-se hum anno a outro 

anno : correrao as Solemnidades. 
2 E cercarei de trincheiras a Ariel, e ella 

estara triste e desconsolada, e sera para 
mim como Ariel. 

3 E disporei bloqueo ao redor de ti, fa- 
zendo hum como circulo fechado, e levan- 
tarei contra ti montanhas de terra, e porei 
baluartes para te ter cercada. 

4 Tu seras humilhada, fallaras des da 
terra, e des do chao sera o.uvida a tua falla: 
e sera como de Pytham a tua voz sahindo 
des da terra, e des do chao resmoninhara a 
tua falla. 

5 E sera como o po miudo o multidao 
dos que te acopao: e como a palha volante 
a multidao d'aquelles que prevalecerao con¬ 
tra ti : 

6 E isto acontecera de repente n’um in- 
stante. Pelo Senhor sera visitada com tro- 
vao, e abalo de terra, e com grande zoada 
de torvelinho e de tempestade, e de charn- 
ma de fogo devorante. 

7 E sera como o sonho de huma visao 
nocturna a multidao de todas as nacoes, 
que pelejarao contra Ariel, e todos os que 
se lhe pozerao em campo, e a sitiarao, e 
prevalecerao contra ella. 

8 E bem como sonha o faminto que 
come, e quando despertar se acha vazia a 
sua alma: e assim como sonha o sequioso 
que bebe, e depois que acordar, fatigado 
se sente ainda com sede, e a sua alma esta 
vazia: assim sera a multidao de todas 
as napoes, que pelejarao contra o monte 
Siao. 

9 Pasmai, e admirai-vos, fluctuai, e va- 
cillai: embriagai-vos, mas nao de vinho : 
cambaleai, mas nao de embriaguez. 

10 Porque o Senhor vos propinou hum 
espirito d’adormecimento, elle fechara os 
vossos olhos, cobrira os vossos Prophetas e 
Principes, que vem as visoes : 

11E sera para vos a visao todos elles 
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como as palavras de hum livro sellado, que 
quando o derem ao que sabe ler, lhe dirao: 
Le esse livro : e elle respondent: Nao 
posso, porque esta sellado. 

12 E dar-se-ha o livro ao que nao sabe 
ler, e se lhe dira : Le : e elle respondera : 
Nao sei ler. 

13 E disse o Senhor: Pois que este povo 
se chega para mini com a sua boca, e com 
os seus labios me glorifica, mas o seu cora- 
pao esta com tudo longe de mini, e elles me 
derao culto movidos d’ordenanpas e doutri- 
nas de homens : 

14 Por isso eis-aqui estou eu que ac- 
crescentarei huma cousa para excitar a ad- 
mirapao a este povo com hum grande e 
estupendo milagre : porque perecera a sa- 
bedoria dos seus sabios, e ficara escurecido 
o entendimento dos seus prudentes. 

15 Ai-dos que sois profundos de corapao, 
para occultardes ao Senhor os vossos desig- 
nios: d’aquelles, cujas obras sao feitas no 
meio das trevas, e dizem : Quem he que nos 
ve ? e quem he o que nos conhece ? 

16 Perverso he este vosso pensamento : 
vem elle a ser como se o barro tivesse in- 
tentos de se levantar contra o oleiro, e dis- 
sesse a obra ao seu Artifice : Tu nao he 
que me fizeste : e o vaso dissesse ao official 
que o fez: Tu disto nao entendes nada. 

17 Acaso dentro ainda de pouco tempo e 
em breve espapo nao se convertera o Libano 
em Carmelo, e o Carmelo nao se reputara 
por hum bosque ? 

18 E n’aquelle dia os surdos ouvirao as 
palavras do livro, e d’entre as trevas e a 
escuridade verao os olhos dos cegos. 

19 E alegrar-se-hao cada vez mais os 
mansos no Senhor, e exultaraS os homens 
pobres no Santo d’lsrael: 

20 Porque desfaleceo o que prevalecia, 
acabou o escarnecedor, e forao cortados to- 
dos os que vigiavao para fazer mal: 

21 Aquelles que faziao peccar os ho¬ 
mens pelas suas palavras, e que armavao 
fancadilhas ao que os reprehendia na porta, 
e os que sem causa se apartarao do justo. 

22 Por esta causa, o Senhor que resgatou 
a Abrahao, diz isto a Casa de Jacob : Agora 
nao sera confundido Jacob, nem agora se 
envergonhara o seu rosto ; 
^ ,23 Mas quando vir a seus filhos, obra 
das minhas maos, sanctificando no meio 
d’elle o meu nome, tambem elles sanctifica- 
rao ao Santo de Jacob, e apregoarao o Deos 
d’lsrael, 

24 E os que estavao em erro de espirito, 
chegarao a ter claro entendimento, e os 
resmoninhadores aprenderao a lei. 

CAPITULO XXX. 
Va confianca dos Judcos no soccorro do 

Egypto. Restabelecmento de Judd. Des- 
feita de seus inimigos. 

A I filhos deserlores, diz o Senhor, para 
que tomasseis hum conselho, e nao de 

mini : e urdisseis huma teia, e nao pelo 
meu espirito, para que assim accrescentasseis 
peccado sobre peccado: 

2 Que estais postos a caminho para des- 
cer ao‘ Egypto, e nao tendes consultado o 
meu Oraculo, esperando o auxilio na forta- 
leza de Farao, e tendo confianpa na sombra 
do Egypto. 

3 E tornar-se-ha para vos a fortaleza de 
Farao em confusao, e a confianca da sombra 
do Egypto em ignominia. 

4 Porque os teus Principes estavao em 
Tanis, e os teus Embaixadores chegarao ate 
Hanes^ 

5 Todos ficarao afrontados a vista de 
hum povo, que lhes nao pode ser de pro- 
veito : nao lhes servirao d’auxilio nem 
d’utilidade alguma, senao de confusao e 
d-’opprobrio, 

6 Peso dos jumentos do Meiodia. Ei- 
los ahi vao por huma terra de tribulapao, e 
angustia, d’onde sahem a leoa, e o leao, 
a vibora, e o basilisco volante, levando 
sobre os hombros de jumentos as suas 
riquezas, e sobre o espinhapo gibboso de 
camelos os seus thesouros, a hum povo, 
que lhes nao podera prestar para cousa al¬ 
guma. 

7 Porque o Egypto debalde e em vao 
dara soccorro : por isso gritando sobre isto, 
disse: Alii so ha soberba, descanpa. 

8 Agora pois tendo entrado escreve isto 
sobre o buxo em sua presenpa, e regista-o 
com cuidado n’um livro, e no ultimo dia 
servira de hum testemunho indelevel para 
sempre : 

9 Porque he hum povo que esta provo- 
cando a ira, e sao huns filhos mentirosos, 
huns filhos que nao querem ouvir a lei de 
Deos. 

10 Que dizem aos que vem : Nao vejais, 
e aos que olhao : Nao olheis em proveito 
nosso para as cousas, que sao rectas : fallai- 
nos cousas agradaveis, vede para nos enga- 
nadoras lisonjas. 

11 Alongai de mim o caminho, apartai de 
mim a vereda, cesse de se repetir diante da 
nossa face o Santo d’lsrael. 

| 12 Por cujo motivo diz isto o Santo 
d’lsrael: Por quanto vos rejeitastes esta 
palavra, e tendes [esperado na calumnia e 
no tumulto, e ahi fizestes a vossa firmeza : 

13 Por isso esta iniquidade sera para vos 
huma como abertura n’uma alta muralha 
que esta para cahir, e he procurada, porque 
subitamente, quando se nao espera, vira a 
sua ruina. 

! 14 E sera feita em pedapos como se 
quebra de huma fortissima pancada hu¬ 
ma quarta de barro : e nao se achara 
das suas migalhas hum caco, em que 
se leve huma brazinha de hum; fogao, 
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on se tire huma pouca d’agua de huraa 
popa. 

15 Porque o Senhor Deos, o Santo d’ls- 
rael diz assim : Se vos voltardes e vos dei- 
xardes estar em paz, sereis salvos: a vossa 
fortaleza estara no silencio, e na esperanca. 
E vos o nao quizestes: 

17 Antes dissestes : De nenhuma sorte, 
mas recorreremos aos cavallos. Por isso 
raesmo he que vos fugireis. E montaremos 
em ligeiros: por isso serao mais ligeiros 
aquelles, que vos hao de perseguir. 

17 Mil homens fugirao da vista do terror 
de hum so: e a vista do terror de sinco 
deitareis a fugir, ate que fiqueis como mastro 
de navio no curne de hum monte, e como 
estandarte sobre hum oiteiro. 

18 Por isso o Senhor espera para ter mi- 
sericordia de vos: e por isso elle sera exal- 
tado perdoando-vos: porque o Senhor he 
hum Deos de equidade : ditosos todos os 
que o esperao. 

19 Porque o Povo de Siao habitara em 
Jerusalem : tu de nenhuma sorte derra- 
mando lagrimas choraras, elle com muita 
commiseracao se compadecera de ti: logo 
que ouvir a voz do teu clamor, te respon- 
derh. 

20 E o Senhor vos dara hum pao aper- 
tado, e agua pouca: e d’alli em diante nao 
fara desapparecer para longe de ti o teu 
Doutor: e os teus olhos estarao vendo o 
teu Mestre. 

21 E os teus ouvidos ouvirao a palavra 
d’elle, advertindo-te por detraz de ti: Este 
he o caminho, andai por elle: e nao de- 
clineis nem para a direita, nem para a 
esquerda. 

22 E contaminaras as laminas dos idolos 
feitos da tua prata, e a sua vestidura do teu 
ouro fundido, e arroja-las-has bem assim 
como a immundicia de huma menstruada. 
Sahe daqui, lhe diras tu. 

23 E dar-se-ha chuva para o teu grao, 
onde quer que o semeares na terra: e o 
pao dos fructos da terra sera abundantis- 
simo e pingue: n’aquelle dia sera o cordeiro 
apascentado em espaposa estensao na tua 
herdade : 

24 E os teus touros, e jumentinhos, 
que lavrao a terra, comerao toda a mistura 
de graos como elles forao padejados na 
eira. 

25 E sobre todo o monte alto, e sobre 
todo o oiteiro elevado havera arroios d’aguas 
correntes no dia da mortandade de muitos, 
quando cahirem as tones. 

26 E a luz da Lua sera como a luz do 
Sol, e a luz do Sol sera sete vezes maior, 
como seria a luz de sete dias juntos no dia, 
em que o Senhor atar a ferida do seu povo, 
e curar o golpe da sua chaga. 

27 Eis-ahi quo o Nome do Senhor vem 
de longe, o seu furor ardente e grave de 
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supportar: os seus labios estao cheios de 
indignapao, e a sua lingua he como hum 
fogo devorante. 

28 O seu assopro he como huma torrente 
que inundando chega ate o meio do pes- 
copo para perder as napoes com huma 
anniquilacao, e o freio do erro, que estava 
nos queixos dos povos. 

29 O vosso cantico serh como na noite 
da sanctificada solemnidade, e a alegria do 
corapao como o que vai caminhando ao som 
da flauta, para entrar no monte do Senhor 
ao Forte d’Israel. 

30 E o Senhor fara ouvir a gloria da sua 
voz, e mostrara o terror do seu brapo nas 
ameapas do seu furor, e com as chammas 
de hum fogo devorante : quebrara tudo com 
torvelinho, e com pedra de saraiva. 

31 Porque a voz do Senhor ficara cheio- 
de pavor Assur ferido com a sua vara. 

32 E sera perduravel a passagem da 
vara, que o Senhor fara descanpar sobre elle 
com tambores e citharas : e n’um assinalado 
combate os vencera. 

33 Por quanto aparelhado esta o lugar 
de Tofeth desde hontem, aparelhado pelo 
Ilei, profundo, e dilatado. As suas accen- 
dalhas, sao o fogo e muita lenha: o assopro 
do Senhor como huma torrente d’enxofre he 
o que o accende. 

CAPITULO XXXI. 
Continua o mesmo asswmpto do Capitulo 

pass ado. 

I dos que descem ao Egypto a buscar 
soccorro, esperando, nos cavallos, e tendo 

confianpa nas quadrigas, porque sao miiitas : 
e nos cavalleiros, porque sao mui valentes 
em extremo : e nao confiarao no Santo d’Is¬ 
rael, nem buscarao ao Senhor. 

2 Elle mesmo porem sendo sabio fez vir 
o mal, e nao deixou de cumprir as suas 
palavras: e levantar-se-ha contra a casa dos 
pessimos, e contra o auxilio dos que obrao 
a iniquidade. 

3 O Egypto he hum homem, e nao hum 
Deos: e os seus cavallos sao carne, e nao 
espirito : e o Senhor estendera a sua mao, e 
dara comsigo em terra o auxiliador, e cahira 
aquelle a quern se da o auxilio, e todosjun- 
tamente serao consumidos. 

4 Porque isto me diz o Senhor: Assim 
ccmo o leao, e o cachorro do leao ruge 
sobre a sua presa, e quando se lhe pozer 
diante hum tropel de pastores, nao se ater- 
rara ao seu alarido, nem se espantara da sua 
multidao : assim descera o Senhor dos exer- 
citos para pelejar sobre o monte Siao, e sobre 
o seu oiteiro. 

5 Como as aves que voao, assim prote- 
gera a Jerusalem o Senhor dos exercitos, 
protegendo e livrando, passando e salvando. 

6 Convertei-vos, fillios d’Israel, assim 
como ate o profundo vos tinheis rebellado. 
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7 Porque n’aquelle dia cada hum lanpara 
fora os seus idolos de prata, e os seus idolos 
d’ouro, que vos fabricarao as vossas maos 
para peccardes. 

8 E Assur cahira morto a espada nao de 
varao, e devorallo-ha lmma espada nao de 
homem, e elle fugira nao do fio da espada: 
e os seus mancebos ficarao sendo tributaries : 

9 E esvaecer-se-ha de terror a sua fortal- 
eza, e os seus Principes fugirao espavoridos, 
disse o Senhor: cujo fogo esta era Siao, e 
a sua fornalha em Jerusalem. 

CAPITULO XXXII. 
Reino de justiga promettido. 

TjMS-AHI esta que reinara hum Rei com 
justipa, e que presidirao os Principes 

com rectidao. 
2 E sera este varao como hum refugio 

para o que se abriga do vento, e se repara 
da tempestade, como arroios d’aguas na sede, 
e sombra de pedra sobresahida em terra 
deserta. 

3 Nao se offuscarao os olhos dos que vem, 
e os ouvidos dos que ouvem attentamente 
escutarao. 

4 E o coracao dos insensatos entendera 
a sciencia, e a lingua dos tartamudos se 
exprimira com promptidao e clareza. 

5 Nao sera mais chamado Principe 
aquelle, que he insipiente: nem o fraudu- 
lento sera intitulado Maioral: 

6 Porque o insipiente dira fatuidades, e 
o seu coracao praticara a iniquidade, para 
concluira simulapao, e fallarao Senhor com 
huma lingua fraudulenta, e deixar vazia a 
alma do faminto, e tirar a bebida ao sequioso. 

7 As armas do fraudulento sao pessimas : 
porque sempre elle forjou pensamentos para 
perder os mansos com hum discurso menti- 
roso, quando o pobre fallava conforme a 
justipa. 

8 Porem o Principe cuidara n’aquellas 
cousas, que sao dignas de hum Principe, 'e 
elle mesmo estara vigilante sobre os Chefes. 

9 Mulheres opulentas, levantai-vos, e 
ouvi a minha voz : filhas confiadas, percebei 
applicando os ouvidos as minhas expressoes. 

10 Porque depois de dias, e de anno, 
vos as confiadas sereis postas em turbapao: 
porque a vindima esta consummada, nao 
vira mais a colheita. 

11 Pasmai, 6 opulentas, ficai cheias de 
turbapao, 6 confiadas: despi-vos e enver- 
gonhai-vos, cingi os vossos lombos. 

12 Feri os vossos peitos, chorai sobre 
huma regiao appetecivel, sobre huma vinha 
fertil. 

13 Os espinhos e os abrolhos virao sobre 
a terra do meu povo: quanto mais sobre 
todas as casas de prazer de huma cidade 
d’exultapao? 

14 Porque a casa foi deixada, a multidao 
de cidade ficou desam parada, as trevas e 

essas palpaveis se pozerao sobre as cavernas 
para sempre. Alii serao a folga dos asnos 
montezes os pastos dos reban hos. 

15 Ate que sobre nos se derrame o Espi- 
rito la do alto: e o deserto se tornara em 
Carmelo, e o Carmelo sera reputado por 
hum bosque. 

16 E habitara na solidao o juizo, e a 
justipa tera o seu assento no Carmelo. 

17 E a paz sera a obra da justipa, e a 
cultura da justipa, o silencio, e a seguranpa 
des d’entao para sempre. 

18 E assentar-se-ha o meu povo na fer- 
mosura da paz, e nos tabernaculos da 
confianpa, e n’um descanco opulento. 

19 Mas a saraiva cahira na descida do 
bosque, e a cidade com profundo abatimento 
sera humilhada. 

20 Bemaventurados vos, os que semeais 
sobre todas as aguas, mettendo n’ellas o pe 
do boi e do asno. 

CAPITULO XXXIII. • 
Ruina dos inimigos de Juda. Livramento 

d'este povo. Gloria de Jerusalem. 

de ti, que roubas, por ventura nao seras 
tambem tu roubado? e tu que desprezas, 

por ventura nao seras tambem tu despreza- 
do? quando acabares de despojar, seras 
despojado: quando ja canpado deixares 
de desprezar, serhs desprezado. 

2 Senhor, tem misericordia de nos: por¬ 
que nos te esperamos; se o nosso brapo des 
da manha, e a ncssa saude no tempo da 
tribulapao. 

3 A’ voz do Anjo fugirao os povos, e a 
tua exaltapao forao dispersas as Gentes. 

4 E ajuntar-se-hao os vossos despojos 
como se apanhao os brugos, como quando as 
covas estiverem cheias d’elles. 

5 O Senhor foi engrandecido, porque 
habitou no alto: elle encheo a Siao de juizo 
e de justipa. 

6 E a fe reinara nos teus tempos: a sa- 
bedoria e a sciencia serao as riquezas da 
salvapao : o temor do Senhor esse he o seu 
thesouro. 

7 Eis-ahi que os que estiverem vendo 
clamarao de fora, os Anjos da paz chorarao 
amargamente. 

8 Forao dissipados os caminhos, cessou o 
que passava pela vereda, ficou annullado o 
pacto, elle rejeitou as cidades, nao teve em 
conta os homens. 

9 A terra chorou, e desfaleceo : o Libano 
foi posto em confusao e n’um estado de vili- 
pendio, e Saron se tornou como hum deser¬ 
to : e Basan e o Carmelo forao sacudidos. 

10 Agora me levantarei eu, diz o Senhor: 
agora serei exaltado, agora serei posto em 
alto. 

11 Vos concebereis ardor, parireis palhas: 
o vosso espirito como fogo vos devorara. 

12 E serao os povos como a cinza, que 
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fica de hum incendio, como espinhos atados 
n’um feixe arderao no fogo. 

13 Vos os que estais longe, ouvi o que 
eu fiz, e os que estais vizinhos, conhecei a 
minha fortaleza. 

14 Os peccadores forao aterrados em 
Siao, o medo se ensenhoreou dos hypocri- 
tas. Qual de vos podera habitar com o 
fogo devorante ? qual de vos habitant com 
os ardores sempiternos? 

15 Aquelle que anda em justipa, e falla 
verdade, o que arremeca longe de si a ava- 
reza enriquecida pela calumnia, e sacode as 
suas maos de todo o presente, o que tapa os 
seus ouvidos para nao ouvir sangue, e fecha 
os seus olhos para nao ver o mal. 

16 Este tal habitara nas alturas, virao a 
ser as fortificapoes de hum eastello roqueiro 
a sua elevapao: deo-se-lhe o pao, as suas 
aguas sao fieis. 

17 Os seus olhos verao o Rei no seu 
esplendor, verao a terra de longe. 

18 O teu corapao meditara o temor: 
onde esta o.Letrado? onde o que pesa as 
palavras da lei ? onde o mestre dos peque- 
ninos ? 

19 Tu nao veras hum povo descarado, 
hum povo d’alta linguagem : de modo que 
nao possas entender a delicadeza da lingua 
d’elle, no qual nao ha sabedoria alguma. 

20 Olha para Siao cidade da nossa so- 
lemnidade: os teus olhos verao a Jerusalem, 
aquella habitapao opulenta, aquelle taber- 
naculo, que nao podera de modo algum ser 
transportado : nem serao arrancadas as suas 
estacas por toda a eternidade, nem corda 
alguma das suas se quebrara : 

21 Porque somente alii he que nosso Se- 
nhor se ostenta na sua magnificencia: lugar 
de rios, canaes larguissimos e patentes : nao 
passara por elle baixel a remo, nem gale 
grande de tres ordens de remos o atraves- 
sara. 

22 Porque o Senhor he o nosso Juiz, o 
Senhor o nosso Legislador,o Senhor o nosso 
Rei: elle mesmo nos sal vara. 

23 As tuas enxarcias affroxarao, e nao 
aguentarao; estara em tal estado o teu 
mastro, que nao possas estender a bandeira. 
Entao se repartirao os despojos de muitas 
presas : os coxos arrebatarao cada hum sua 
parte d’aquelle sacco. 

24 E o vizinho nao dira : Eu ja cancei: 
quanto ao povo que mora para aquelles ar- 
redores, sera d’elle tirada a iniquidade. 

CAPITULO XXXIV. 
Vingangas do Senhor contra as naqoes, e em 

especial contra a Idumea. Ou segundo S. 
Jeronymo, ruina final do Mundo, de que 
Ihefigura a destruiqao de Jerusalem pelos 
Romanos. 

/^IIEGAI Gentes, e ouvi, e Povos atten- 
dei: oupa a terra, e a sua plenitude, o 

Orbe, e tudo o que elle produz. 
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2 Porque a indignapao do Senhor esta a 
cahir sobre todas as nacoes, e o seu furor 
sobre toda a milicia d’elles: matou-os, e en- 
tregou-os a huma violenta morte. 

3 Os seus d’esta maneira mortos serao ar- 
rojados, e levantar-se-ha dos seus cadaveres 
hum grande fedor: os montes serao infieio- 
nados do sangue d’elles. 

4 E desfalecera toda a milicia dos Ceos, 
e os Ceos se enrolarao como hum livro: e 
toda a sua malicia cahira como cahe a folha 
da vinha e da figueira. 

5 Porque a minha espada se embriagou 
no Ceo : eis-ahi vai ella a descarregar sobre 
a Idumea, e sobre hum povo, que eu desti- 
nei para o matadouro, para exercer a minha 
justipa. 

6 A espada do Senhor esta cheia de san¬ 
gue, ella engrossou com a gordura, pelo san¬ 
gue dos cordeiros, e dos bodes, pelo sangue 
dos carneiros de bons tutanos: porque a 
victima do Senhor sera em Bosra, e a gran¬ 
de matanpa na terra d’Edom. 

7 E descerao com elles os unicornios, e 
os touros com os poderosos: a terra se em- 
briagara com o seu sangue, e o chao com a 
gordura d’elles pingues: 

8 Porque he o dia da vinganpa do Se¬ 
nhor, o anno das retribuipoes de justipa 
hcerca de Siao. 

9 E converter-se-hao em pez as suas tor- 
rentes, e o seu chao em enxofre: e a sua 
terra se tornara n’um pez ardente. 

10 De noite e de dia nao se apagara, o 
seu fumo subira para sempre, de gerapao em 
gerapao sera assolada, pelos seculos dos se- 
culos nao havera quem por ella passe. 

11 E possui-la-hao o onocrotalo, e o ou- 
ripo : a ibis, e o corvo habitarao n’ella: e 
estender-se-ha sobre ella a medida, para se 
reduzir a nada, e o nivel para se arrazar de 
todo. 

12 Os seus fidalgos nao ficarao alii: mas 
antes invocarao o Rei, e todos os seus Prin- 
cipes serao anniquilados. 

13 E nascerao nas suas casas espinhos e 
ortigas, e nas suas Fortalezas o azevinho: e 
ella vira a ser covil de dragoes, e pastagem 
d’avestruzes. 

14 E n’ella se encontrarao os demonios 
com os onocentauros, e os peludos clamarao 
huns para os outros : alii se deitou a lamia, 
e achou para si descanpo. 

15 Alii teve o ourico a sua cova, e creou 
os seus filhinhos, e a abrio em roda, e a 
sombra d’ella os abrigou : alii se ajuntarao 
os milhanos, huns ao pe dos outros. 

16 Buscai diligentemente no livro do 
Senhor, e lede: huma so cousa d’estas nao 
faltou, huma nao buscou a outra: porque o 
que sahe da minha boca, elle o mandou, e o 
seu mesmo espirito ajuntou estas cousas. 

17 E elle mesmo lhes lanpou a sorte, e a 
sua mao lha repartio a ellas por medida: 
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desde entao para sempre a possuirao, de ge- 
rapao em gerafao habitarao n’ella. 

CAPITULO XXXV. 
Consolagao a felicidade dos que crem no 

Salvador. 

TERRA deserta e sem caminho se, ale- 
grara, e a solidao exultara, e florecera 

como a acucena. 
2 Lanjando germes ella copiosamente 

brotara, e com intensa alegria e muitos lou- 
vores, de prazer saltara : a gloria do Libano 
lhe foi dada: a fermosura do Carmelo, e de 
Saron, os seus mesmos habitantes verao a 
gloria do Senhor, e a magnificencia do nos- 
so Deos. 

3 Confortai as maos froxas, e corroborai 
os joelhos debeis. 

4 Dizei aos pusillanimes : Tomai animo, 
e nao temais : Eis-alii trara o vosso Deos a 
vinganpa da retribuicao: o mesmo Deos 
vira, e elle vos salvara. 

5 Entao se abrirao os olhos dos cegos, e 
se desimpedirao os ouvidos dos surdos. 

6 Entao saltara o coxo como o cervo, e 
desatar-se-ha a lingua dos mudos: porque 
da terra arrebentarao mananciaes d’aguas no 
deserto, e torrentes na solidao. 

7 E a terra que estava secca, se tornara 
em tanque, e a que ardia de sede, em fontes 
d’aguas. Nas cavernas, em que d’antes ha- 
bitavao os dragoes, nascera a verdura da 
cana e do junco. 

8 E havera alii huma vereda e hum ca¬ 
minho, que se chamara o caminho santo, 
nao passara por elle o impuro, e este sera 
para vos hum caminho direito, de sorte que 
por elle andem as loucos sem se perderem. 

9 Nao se achara ahi o leao, e a ma besta 
nao subira por elle, nem se achara alii: e 
pelo mesmo andarao os que forem salvos. 

10 E os remidos pelo Senhor voltarao, e 
virao a Siao cantando os seus louvores: e 
huma alegria sempiterna fara assento sob re 
a sua cabefa: possuirao gozo e alegria, e 
d’elles fugira a dor e o gemido. 

CAPITULO XXXVI. 
Sennacherib marcha contra a Judea. Depu- 

tagdo de Rabsaces a Ezechias. Insolente 
Julia d'este Enviado. 

ACONTECEO no anno decimo quarto 
do Rei Ezechias, que Sennacherib Rei 

dos Assyrios foi sobre todas as cidades forti- 
ficadas de Juda, e as tomou. 

2 E o Rei dos Assyrios enviou a Rabsa¬ 
ces des de Laquis a Jerusalem, ao Rei Eze¬ 
chias com hum formidavel exercito, e fez 
alto ao pe do aqueducto da piscina de cima 
no caminho do campo do lavandeiro. 

3 E sahio para ir ter com elle Eliacim 
filho d’Helcias, que era Mordomo Mor da 
casa do Rei, e Sobna Secretario d’Estado, e 
Joahe filho d’Asaf Chronista Mor. 

4 E Rabsaces lhes disse: Dizei a Eze¬ 
chias : Eis-aqui o que diz o grande Rei, o 
Rei dos Assyrios: Que confianya he essa, 
em que tu confias ? 

5 Ou com que designio ou formas perten- 
des tu rebellar-te ? sobre quem fundas tu a 
confianf a, para te haveres apartado de mim ? 

6* Ja vejo que tu confias sobre o Egypto, 
sobre esse bordao de cana rachada, na qual 
se se firmar hum homem, ella se lhe mettera 
pela mao, e a traspassara: assim he Farao 
Rei do Egypto para todos, os que confiao 
n’elle. 

7 E se me responderes : Nos confiamos 
no Senhor nosso Deos: acaso nao he este 
aquelle mesmo, cuj os Altos e Altares destruio 
Ezechias, e disse a Juda e a Jerusalem : 
Diante d’este Altar adorareis? 

8 Agora pois rende-te ao Rei dos Assy¬ 
rios meu amo, e eu te darei dous mil caval- 
los, e nao poderas entre os teus acliar ho- 
mens para montar n’elles. 

9 Pois como supportaras tu a face de 
qualquer dos menores servos de meu amo 
sendo o tal Governador de hum so lugar? E 
se confias no Egypto, nas quadrigas, e nos 
cavalleiros: 

10 Por ventura vim eu tambem agora a 
esta terra sem ordem do Senhor para a per- 
der? O Senhor he que me disse: Entra 
n’essa terra, e destroe-a. 

11E disse Eliacim, e Sobna, e Joahe a 
Rabsaces: Falla aos teus servos em lingua 
Syriaca: porque nos a entendemos : nao 
nos falles na Judaica, estando-nos a escutar 
o povo, que esta em cima do muro. 

12 E Rabsaces lhe disse: Acaso he ao 
teu amo e a ti que meu amo me mandou, 
para dizer todas estas palavras ; e nao antes 
aos homens, que estao assentados no muro, 
para que comao os seus excrementos, e com- 
vosco bebao a ourina dos seus pes? 

13 E Rabsaces se poz em pe, e gritou em 
alta voz na lingua Judaica, e disse : Ouvi as 
palavras do grande Rei, do Rei dos Assy¬ 
rios. 

14 Eis-aqui o que diz o Rei: Nao vos 
seduza Ezechias, porque elle vos nao podera 
livrar. 

15 E nao vos infunda Ezechias confianfa 
no Senhor, dizendo : O Senhor indubitavel- 
mente nos ha de livrar, esta cidade nao ha 
de ser entregue na mao do Rei dos Assyrios. 

16 Nao queirais ouvir a Ezechias: por¬ 
que eis-aqui o que diz o Rei dos Assyrios : 
Fazei comigo allian^a, e vinde para mim, e 
comei vos cada hum da sua vinha, e cada 
hum da sua figueira : e bebei cada hum da 
agua da sua cisterna, 

17 Ate que eu venha, e vos leve para hu¬ 
ma terra, que he como a vossa terra, terra de 
grao e de vinho, terra de paes e de vinhas. 

18 Nem vos inquiete Ezechias com dizer: 
O Senhor nos livrara. Por ventura os deo- 
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ses das Genf.es livrarao cada hum a sua terra 
da mao do Rei dos Assyrios ? 

19 Onde esta o deos d’Emath, e d’Arfad ? 
onde esta o deos de Sefarvaim ? acaso livra¬ 
rao elles da minlia mao a Samaria ? 

20 Qual he d’entre todos os deoses d’es- 
sas terras, o que tenha livrado o seu paiz da 
minha mao, para que o Senhor possa tam- 
bem livrar a Jerusalem da minha mao ? 

21 E elles se pozerao em silencio, e nao 
lhe responderao huma so palavra. Por 
quanto assim lho havia mandado o Rei, di- 
zendo: Nao lhe respondais. 

22 E entrou Eliacim filho d’Helcias, que 
era Mordomo Mor da Casa do Rei, e 
Sobno Secretario d’Estado, e Joahe filho 
d’Asaf Chronista Mor para fallar a Ezechias 
rasgados os vestidos, e todos lhe relatarao as 
palavras de Rabsaces. 

CAPITULO XXXVII. 
Consternagao d’ Ezechias. Isaias o assegura. 

Blasjemias de Sennacherib. Oragao d'Eze¬ 
chias. Isaias Ike prometle o soccorro do 
Senhor. O Anjo do Senhor destroe o ex- 
ercito de Sennacherib. 

ID ACONTECEO, que tendo ouvido a tal 
noticia o Rei Ezechias, rasgou os seus 

vestidos, e cobrio-se de sacco, e entrou na 
casa do Senhor. 

2 E mandou a Eliacim, que era Mordo¬ 
mo Mor da sua Casa, e a Sobna Secretario 
d’Estado, e aos mais anciaos d’entre os Sa- 
cerdotes, cobertos de saccos ao propheta 
Isaias filho d’Amos, 

3 E lhe disserao: Eis-aqui o que .diz 
Ezechias : Dia de tribulaf ao, e de correp- 
gao, e de blasfemia he este dia: porque 
chegarao os filhos ate o ponto de naseer, 
porem nao ha for^a na mai para que os faca 
vir a luz. 

4 O Senhor teu Deos he certo que d’al- 
gum modo tera ouvido as palavras de Rab¬ 
saces, que enviou o Rei dos Assyrios seu 
amo para blasfemar o Deos vivente, e affron- 
ta-lo com os discursos, que o Senhor teu 
Deos ouvio : eleva pois a tua orapao por 
este resto, que ainda se acha. 

5 E os servos do Rei Ezechias forao ter 
com Isaias, 

6 E Isaias lhes respondeo: Direis a vosso 
amo o seguinte : Eis-aqui o que diz o Se¬ 
nhor: Nao temas a vista das palavras que 
ouviste, com as quaes os servos do Rei dos 
Assyrios me blasfemarao. 

7 Eis-aqui estou eu que lhe darei hum 
espirito, e elle ouvira huma nova, e voltara 
para a sua terra, e fal-lo-hei cahir rnorto a 
espaia na sua terra. 

8 Voltou pois Rabsaces, e achou ao Rei 
dos Assyrios posto em campanha contra 
Lobna. Porque tinha ouvido dizer que elle 
se havia retirado de Laquis, 

9 E a respeito de Tharaca Rei da Ethio- 
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pia, ouvio aos que assim diziao : Sahio para 
pelejar contra ti. O que tendo elle ouvido, 
enviou mensageiros a Ezechias, dizendo : 

10 Isto direis a Ezechias Rei de Juda, 
quando lhe fallardes : Nao te engane o teu 
Deos, em quem tu confias, dizendo : Nao 
sera entregue Jerusalem na mao do Rei dos 
Assyrios. 

11 Eis-ahi que tu tens ouvido todas as 
cousas, que fizerao os Reis dos Assyrios a 
todas as terras, que destruirao, e tu poderas 
livrar-te ? 

12 Por ventura os deoses das Gentes liv¬ 
rarao aquelles povos, que rneus pais destrui¬ 
rao, Gozan, e Ilaran, e Resef, e os filhos 
d’Eden, que estavao em Thalassar ? 

13 Onde esta o Rei d’Emath, e o Rei 
d’Arfad, e o Rei da cidade de Sefarvaim, 
d’Ana, e d’Ava ? 

14 E tomou Ezechias as cartas da mao 
dos mensageiros, e leo-as, e subio a casa do 
Senhor, e as estendeo Ezechias diante do 
Senhor. 

15 E orou Ezechias ao Senhor, dizendo : 
16 Senhor dos exercitos Deos d’Israel, 

que estas assentaclo sobre os Cherubins : tu 
so es o Deos de todos os Reinos da terra, 
tu o que fizeste o ceo, e a terra. 

17 Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve : 
abre, Senhor, os teus olhos, e ve, e ouve to¬ 
das as palavras de Sennacherib, as quaes 
elle mandou dizer para blasfemar o Deos vi¬ 
vente. 

18 Por quanto verdadeiramente, Senhor, 
que os Reis dos Assyrios deixarao despovo- 
adas as terras, e as suas regioes. 

19 E entregarao ao fogo os deoses d’el- 
las: porque elles nao erao deoses, mas 
obras das maos dos homens, pao e peclra : 
e os esmigalharao. 

20 Agora pois, Senhor nosso Deos, sal- 
va-nos da sua mao : e conhe^ao todos os 
Reinos da terra, que so tu es Senhor. 

21 E mandou Isaias filho d’Amos dizer a 
Ezechias: Eis-aqui o que diz o Senhor 
Deos d’Israel: Pelo que diz respeito as ro- 
gativas que me fizeste acerca de Sennache¬ 
rib Rei dos Assyrios: 

22 Esta he a palavra, que sobre elle fal- 
lou o Senhor: Elle te desprezou, e te insul- 
tou, 6 Virgem filha de Siao : elle por detras 
de ti moveo a cabefa, 6 filha de Jerusalem. 

23 A quem affrontaste, e a quern blasfe- 
maste, e contra quem levantaste a voz, e 
tens elevado a altiveza de teus olhos? Con¬ 
tra o Santo d’Israel. 

24 Por mao de teus servos tens affronta- 
do ao Senhor: e disseste : Eu com a multi- 
dao das minhas quadrigas subi ao alto dos 
montes, aos cabe^os do Libano, e corlarei os 
elevados cedros d’elle, e as suas faias esco- 
lhidas, e entrarei na altura do seu cume, no 
bosque do seu Carmelo. 

25 Eu cavei, e bebi a agua, e sequei com 
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a planta de meus pcs todos os arroios em 
presas retidos. 

26 Tu por ventura nao ouviste dizer o 
que n’outro tempo eu lhe fiz ? des dos dias 
antigos eu formei este projecto : e agora o 
executei: e assim se fez para extirpayao 
dos outeiros que pelejao todos juntos, e das 
cidades fortificadas. 

27 Os habitadores d’ellas tendo maos cur- 
las tremerao, e ficarao confundidos: torna- 
rao-se como o feno dos campos, e a relva do 
pasto, e a herva dos telhados, que se seccou 
antes d’amadurecer. 

28 Eu soube a tua habita^ao, e a tua 
sahida, e a tua entrada, e o teu desatino 
contra mim. 

29 Quando tu te enfurecias contra mim, 
a tua soberba subio ate os meus ouvidos: eu 
te porei pois huma argola nos teus narizes, e 
hum freio nos teus labios, e te farei voltar 
pelo caminho, por onde vieste. 

30 E tu teras isto por sinal: Come n’este 
anno do que nasce espontaneamente, e no 
segundo anno sustenta-te de frutas : mas no 
terceiro anno semeai, e segai, e plantai vi- 
nhas, e comei o fructo d’ellas. 

31 E isso que ficar salvo da casa de Juda 
e o que d’ella resta, lancara raizes para baixo, 
e produzira o seu fructo para cima: 

32 Porque de Jerusalem sahirao as reli- 
quias, e do monte Siao a salvafao : isto fara 
o zelo do Senhor dos exercitos. 

33 Por cuja causa eis-aqui o que diz o 
Senhor a respeito do Rei dos Assyrios : 
Elle nao entrara n’esta cidade, nem atirara 
contra ella setas, nem o escudo a investira, 
nem levantara trincheiras ao redor d’ella. 

34 Pelo caminho por onde veio, por esse 
voltara, e nao entrara n’esta cidade, diz o 
Senhor: 

35 E eu protegerei esta cidade, para a 
salvar por amor de mim, e por amor de 
David meu servo. 

36 Sahio pois o Anjo do Senhor, e ferio 
cento e oitenta e sinco mil homens no cam- 
po dos Assyrios. E levantarao-se pela ma¬ 
nha, e eis-que todos estavao ja reduzidos a 
cadaveres de mortos. 

37 E se retirou d’alli Sennacherib Rei 
dos Assyrios, e se foi, e voltou, e habitou 
em Ninive. 

38 E aconteceo que adorando elle no 
Templo a Nesroc seu deos, Adramelec, e 
Sarasar seus filhos o ferirao com as suas es- 
padas ; e fugirao para a Terra de Ararat, e 
reinou Asarhaddon seu filho em seu lugar. 

CAPITULO XXXVIII. 
Doenga d'Ezechias. Sua milagrosa cura. 

Retrogradagao do Sol. Cantico d'Eze¬ 
chias. 

"Vj ’AQUELLES dias adoeceo Ezechias 
de huma enfermidade mortal: e Isaias 

Propheta filho d’Amos entrou aonde elle es- 

tava, e lhe disse: Eis-aqui o que diz o Se¬ 
nhor : Dispoe da tua casa ; porque tu mor- 
reras, e nao viviras. 

2 E voltou Ezechias o seu rosto para a 
parede, e orou ao Senhor, 

3 E disse: Esta he a rogativa que te 
fapo, Senhor, lembra-te, eu to pe^o, de como 
tenho andado diante de ti em verdade, e 
com hum coracao perfeito, e fiz o que he 
bom aos teus olhos. E derramou Ezechias 
grande copia de lagrimas. 

4 Entao se dirigio a palavra do Senhor a 
Isaias, dizendo : 

5 Vai, e dize a Ezechias : Eis-aqui o 
que diz o Senhor Deos de David teu pai : 
Ouvi a tua oracao, e vi as tuas lagrimas : 
eis-aqui estou eu que accrescentarei sobre 
os teus dias quinze annos : 

6 E livrar-te-hei da mao do Rei dos As¬ 
syrios, a ti, e a esta cidade, e a protegerei. 

7 E ser-te-ha dado este sinal pelo Senhor, 
pois que o mesmo Senhor cumprira esta pa¬ 
lavra, que fallou : 

8 Eis-aqui estou eu que farei com que 
a sombra das linhas, pelas quaes ella tinha 
passado no relogio d’Achaz em razao do 
gyro do Sol, volte dez linhas atras. E re- 
trocedeo o Sol dez linhas pelos graos, por 
onde tinha descido. 

9 Cantico d’Ezechias, Rei de Juda, de- 
pois de ter estado doente, e havendo ja con- 
valescido da sua enfermidade. 

10 Eu disse : Na ametade de meus dias 
irei para as portas do Inferno. Busquei o 
resto de meus annos. 

11 Eu disse : Nao verei ao S'enhor Deos 
na terra dos viventes. Nao verei mais a 
homem algum, nem a habitador do des- 
canpo. 

12 Tirou-se a minha geracao, e ella se 
me enrolou como huma tenda de paslores : 
A minha vida foi cortada como por hum te- 
celao : quando eu ainda a estava urdindo, 
elle me cortou : des da manha ate a tarde 
tu me acabaras. 

13 Eu esperava ate a manha, elle como 
hum leao assim esmigalhou todos os meus 
ossos : Des da manha ate a tarde tu me 
acabaras : 

14 Eu assim c-lamarei como o filhinho da 
andorinha, gemerei como a pomba : Os 
meus olhos can^arao, olhando para o alto : 
Senhor, eu pade^o violencia, responde tu 
por mim. 

15 Que direi eu, ou que me respondera 
elle a mim, quando elle mesmo he que o 
fez ? Repassarei diante de ti pela memoria 
todos os meus annos com amargura da mi¬ 
nha alma. 

16 Senhor, se assim he que se vive, e se 
a vida do meu espirito se passa em taes cou- 
sas, tu me castigaras, e tu me faras viver. 

17 Eis-aqui na paz a minha amargura 
amargosissima : Tu porcm livraste a minha 

573 



ISAIAS XXXIX. XL. 

alma para ella nao perecer, lanpaste para 
tras das tuas costas todos os meus peccados. 

18 Porque o Inferno te nao bemdira, nem 
a morte te louvara : os que descem ao lago, 
nao esperarao a tua verdade. 

19 0 que vive, o que vive, esse he o que 
te bemdira, como eu tambem o fapo hoje : 
o pai fara notoria aos filhos a tua verdade. 

20 Senhor, salva-me, e nos cantaremos 
todos os dias da nossa vida os nossos Salmos 
na casa do Senhor. 

21 Ora Isaias mandou que tomassem 
huma massa de figos, e que feita d’ella huma 
cataplasma lha pozessem ‘sobre a chaga, e 
sararia. 

22 E Ezechias disse: Que sinal terei eu 
de que ainda subirei a casa do Senhor ? 

CAPITULO XXXIX. 
Mostra Ezechias os seus Thesouros aos 

Embaixadores do Rei de Babylonia. He 
por isso reprehendido por Isaias. 

bylonia, cartas e presentes a Ezechias: 
porque tinha ouvido dizer que havia estado 
doente, e que ja tinha convalescido. 

2 E alegrou-se Ezechias com estes En- 
viados, e lhes mostrou o repositorio dos aro¬ 
mas, e da prata, e do ouro, e dos perfumes, 
e das melhores confeipoes, e todos os gabi- 
netes das suas alfaias, e em geral tudo o 
que se aehava nos seus thesouros. Nao 
houve nada no seu Palaeio, e de quanto 
estava debaixo do seu poder, que Ezechias 
lhes nao mostrasse. 

3 Entao entrou o Propheta Isaias aonde 
estava o Ilei Ezechias, e lhe disse : Que te 
disserao estes homens? e donde vierao elles 
para te fallar ? E respondeo Ezechias : 
Vierao ver-me de hum paiz mui remoto, de 
Babylonia. 

4 E disse : Que virao elles em tua casa ? 
E respondeo Ezechias: Virao tudo o que 
ha em minha casa : nao houve nos meus 
thesouros cousa, que eu deixasse de lhes 
mostrar. 

5 E disse Isaias a Ezechias: Ouve a 
palavra do Senhor dos exercitos. 

6 Eis-ahi esta que virao dias, e todas as 
cousas, que ha na tua casa, e que teus pais 
enthesourarao ate o dia de hoje, serao tira- 
das para se conduzirem a Babylonia : nao 
ficara cousa alguma, diz o Senhor. 

7 E dos teus filhos, que sahirem de ti, 
elles tomarao os que tiveres gerado, e ser- 
virao d’eunucos em o Palaeio do Rei de 
Babylonia. 

8 E disse Ezechias a Isaias : Justa he a 
palavra do Senhor, a qual elle proferio. E 
accrescentou : Ilaja somente paz e verdade 
em meus dias. 

CAPITULO XL. 
Livramento d'Israel. Voz que se faz ouvir 
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diante do Senhor. Munifestacdo do Senhor. 
Sua grande za, e poder. Bemuventuranqa 
dos que perseverao em esperar a sua 
vinda. 

C^ONSOLAI-VOS, consolai-vos, povo 
meu, diz o vosso Deos. 

2 Fallai ao corapao de Jerusalem, e 
chamai-a : porque esta acabada a sua ma- 
licia, esta perdoada a sua iniquidade : ella 
recebeo da mao do Senhor huma pena do- 
brada por todos os seus peccados. 

3 Voz do que clama no deserto : Apare- 
Ihai o caminho do Senhor, endireitai na so- 
lidao as veredas do nosso Deos. 

4 Todo o valle sera alteado, e todo o 
monte e outeiro sera rebaixado, e o que era 
torto se tornara em estrada direita, e o esca- 
broso em caminhos pianos. 

5 E a gloria do Senhor se manifestara, e 
toda a came vera ao mesmo tempo o que a 
boca Senhor fallou. 

6 Soou huma voz de quem me dizia: 
Clama. E eu disse: Que hei de clamar? 
Toda a carne he feno, e toda a sua gloria he 
como a flor do campo. 

7 Seccou-se o feno, e cahio a flor, porque 
o halito do Senhor assoprou n’elle. Verda- 
deiramente o povo he feno : 

8 Seccou-se o feno, e cahio a flor : mas 
a palavra de nosso Senhor permanece para 
sempre. 

9 Sobe a hum alto monte tu, que annun- 
cias o Evangelho a Siao : levanta com bem 
forca"a tua voz tu, que annuncias o Evan¬ 
gelho a Jerusalem : levanta-a, nao temas. 
Dize as cidades de Juda : Eis-ahi o vosso 
Deos: 

10 Eis-ahi vira o Senhor Deos com for- 
taleza, e o seu braco dominara: eis-ahi vira 
com elle a sua paga, e diante d’elle a sua 
obra. 

11 Elle apascentara como pastor o seu 
rebanho: ajuntara pela forca do seu braco 
os cordeiros, e os tomara no seu seio, elle 
mesmo levara sobre si as ovelhas que esti- 
verem prenhes. 

12 Quem he que medio as aguas com o 
seu punho, e pesou os Ceos com o seu pal- 
mo ? quem sustentou em tres dedos toda a 
massa da terra, e poz em peso os montes, e 
em balanpa os outeiros ? 

13 Quem ajudou o espirito do Senhor ? 
ou quem foi o seu conselheiro, que o di- 
rigio ? 

14 Com quem tomou elle conselho, que 
o instruio, e lhe ensinou a vereda da justipa, 
e o aperfeipoou na sciencia, e lhe mostrou o 
caminho da prudencia ? 

15 Eis-ahi esta que sao reputadas as 
Gentes como huma pinga d’agua que cahe 
de hum balde, e como hum grao de peso 
na balanpa : eis-ahi estao as ilhas como po 
miudo. 

16 E nao bastara o Libano para queimar, 
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e nao bastarao os seus animaes para liurn 
holocausto. 

17 Assim sao na sua presenpa todas as 
Gentes como se nao fossem, e por elle sem- 
pre forao reputadas por hum nada e como 
huma cousa va. 

18 A quem pois tendes vos assemelhado 
a Deos ? ou que imagem fareis d’elle ? 

19 Por ventura nao foi o artifice o que 
fundio a estatua ? ou o ourives do ouro nao 
a formou d’ouro, e o ourives da prata nao 
a cobrio com chapas de prata ? 

20 O habil artifice escolheo huma ma- 
deira forte, e incorruptivel : procura ver o 
como ha de assentar a estatua de modo, que 
nao de de si. 

21 Acaso nao o sabeis vos ? acaso nao o 
ouvistes ? acaso nao vos foi annunciado des 
do principio ? acaso nao tendes entendido 
os fundamentos da terra ? 

22 Elle he o que esta assentado sobre a 
redondeza da terra, e os habitadores d’esta 
vem a ser como gafanhotos : elle o que es- 
tendeo os Ceos como hum nada, e os de- 
senrolou como tenda para habitar. 

23 Elle o que reduz os esquadrinhadores 
dos segredos a ficarem como se nao forao, 
tornou como em cousa va os Juizes da 
terra: 

24 E na verdade o seu tronco nem foi 
plantado, nem semeado, nem arraigado na 
terra : elle repentinamente assoprou n’elles, 
e se seccarao, e levallos-ha como palha o 
torvelinho. 

25 E a quem me assemelhastes vos, e 
igualastes, diz o Santo? 

26 Levantai vossos olbos ao alto, e vede 
quem creou esses corpos celestes : quem faz 
marchar em ordem o exercito das estrellas, 
e as chama a todas pelos seus nomes : pela 
efficacia da sua fortaleza e forpa, e poder, 
nem huma so faltou. 

27 Porque dizes, 6 Jacob, e fallas, 6 
Israel : O meu caminho esta escondido ao 
Senhor, e o meu juizo passou por alto ao 
meu Deos ? 

28 Por ventura nao no sabes, ou nao no 
ouviste ? Deos he o sempiterno Senor, que 
creou os termos da terra; elle nao desfale- 
cera, nem se fatigara, nem ha invesligapao 
que alcance a sua sabedoria. 

29 Elle he o que da forpa ao canpado : e 
o que multiplica a fortaleza e o vigor aquel- 
les, que nao sao fortes. 

30 Desfalecerao os meninos, e fatigar-se- 
hao, e os mancebos cahirao de fraqueza. 

31 Porem os que esperao np Senhor, 
terao sempre novas forp.as, tomarao azas co¬ 
mo d’aguia, correrao, e nao se fatigarao, an- 
darao, e nao desfalecerao. 

CAPITULO XLI. 
Provas do injinito poder de Deos. O justo 

chamado do Oriente. Redernpgdo dc Jacob. 
Vaidade dos idolos. 

pALEM-SE diante de mini as ilhas, e 
tomem as Gentes novas forpas: che- 

guem-se, e entao fallem, vamos juntos a 
juizo. 

2 Quem suscitou do Oriente o justo, e o 
chamou para que o seguisse? elle humilhara 
as Napoes na sua presenpa, e o fara superior 
aos Reis : entrega-los-ha a sua espada como 
po, ao seu arco bem como palha arrebatada 
do vento. 

3 Elle os perseguira, passara em paz, nao 
apparecera rasto em seus pes. 

4 Quem obrou, e fez estas cousas, cha- 
mando as gerapoes des do principio ? Eu 
que sou o Senhor, eu que sou o primeiro e 
o ultimo. 

5 As ilhas virao, e temeirao, as extremi- 
dades da terra pasmarao, ellas se approxi- 
marao, e se chegarao. 

6 Cada hum auxiliara a seu proximo, e 
dira a seu irmao : Esforpa-te. 

7 O official latoeiro batendo com o mar- 
tello esforpou ao que batia ao mesmo tempo 
na bigorna, dizendo: Isto he bom para a 
soldadura : e segurou-o com pregos, para 
que nao alabasse. 

8 Porem tu Israel, servo meu, tu Jacob, 
a quem eu escolhi, tu linhagem d’Abrahao 
meu amigo : 

9 Na pessoa do qual eu te tomei das ex- 
| tremidades da terra, e dos seus paizes remo- 
tos te chamei, e te disse : Tu es meu servo, 
eu te escolhi, e nao te rejeitei: 

10 Nao temas, porque eu sou comtigo : 
nao te desencaminhes, porque eu sou o teu 

J Deos : eu te confortei, e te auxiliei, e a dex- 
tera do meu justo te tomou. 

11 Eis-ahi serao eonfundidos, e ficarao 
cobertos de pejo todos aquelles, que pelejao 
contra ti : serao como se nao fossem, e pe- 
recerao os homens, que te contradizem. 

12 Tu buscaras esses homens, que se le- 
vantao contra ti, e nao os acharas: elles 
serao como se nao fossem, e reduzir-se-hao 
a huma como anniquilapao os homens, que 
fazem guerra contra ti. 

13 Porque eu sou o Senhor teu Deos, 
que te tomo pela mao, e te digo : Nao te¬ 
mas, eu sou o que te tenho ajudado. 

14 Nao temas, 6 bichinho de Jacob, nem 
vos os que sois mortos d’lsrael: eu te te¬ 
nho auxiliado, diz o Senhor: e o teu re- 
demptor he o Santo dTsrael. 

15 Eu te puz como hum carro novo que 
trilha, armado de dentes de ferro que cor- 
tao a maneira de serra: tu virus a trilhar os 
montes, e os faras em migalhas : e reduziras 
como a po os outeiros. 

16 Tu os sacudiras ao ar, e leva-los-ha o 
vento, e o torvelinho os espalhara: e tu 
exultaras no Senhor, alegrarte-has no Santo 
dTsrael. 

17 Os necessitados e os pobres buscao 
lagua, e a nao ha: a lingua d’elles seccou-se 
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de sede. Eu o Senhor os attenderei, eu o 
Deos d’fsrael nao os desampararei. 

18 Eu farei sahir rios nos empinados 
outeiros, e rebentar fontes no meio dos 
campos: reduzirei os desertos a tanques 
d’aguas, e a terra sem caminho a arroios 
d’aguas. 

19 Farei nascer na solidao o cedro, e o 
espinheiro, e a murta, e a arvore da azei- 
tona : porei no deserto juntamente a faia, o 
olmeiro, e o buxo : 

20 Para que vejao, e saibao, e conside- 
rem, e entendao igualmente que a mao do 
Senhor fez esta maravilha, e o Santo de 
Israelite o author d’ella. 

21 ©hegai-vos a defender a vossa causa, 
diz o 'Senhor : allegai as vossas razoes, se j 
acaso he que tendes alguma, diz o Rei de 
Jacob. 

22 Venhao, e annunciem-nos todas as 
cousas que estao para vir : relatai as antigas 
que ja passarao : e por-nos-hemos a escu- 
tal-las de todo o nosso coracao, e viremos a 
saber os ultimos fins d’ellas, e mostrai-nos as 
que hao de vir. 

23 Annunciai as cousas que tem de vir 
para o future, e ficaremos sabendo que vos 
sois Deoses : tambem fazei bem ou mal, se 
podeis : e fallemos, e vejamo-lo ao mesmo 
tempo. 

24 Eis-ha esta, que vos vindesdo nada, e 
a vossa obra d’aquillo que nao he : a abo- 
minapao he quem vos escolheo. 

25 Eu o suscitei do Aquilao, e elle vira 
donde nasce o Sol: elle invocara o meu 
Nome, e tratara aos Magistrados como lodo, 
e como o oleiro que piza o barro, calcando 
o chao. 

26 Quem annunciou isto des do princi- 
pio para que nos o saibamos : e des do 
principio para que digamos: Tu es justo? 
nao ha nem quem annuncie, nem quem 
prediga, nem oupa os vossos discursos. 

27 Elle sera o primeiro que diga a Siao: 
Ei-los-aqui, e eu darei a Jerusalem hum 
Evangelista. 

28 E olhei, e nao havia alii d’estes ne- 
nhum que entrasse em conselho, e que per- 
guntado respondesse palavra. 

29 Eis-ahi como todos elles sao injustos, 
e vans as suas obras: vento e vaidade os 
seus simulacros. 

CAPITULO XLII. 

Caracteres do Liber tador d' Israel. Ac foes 
de grufas ao Senhor, que castiga os impios, 
e livra o seu povo da cegueira, e da op- 
pressdo. 

IS-AQUI o meu servo, eu o ampararei: 
o meu escolhido, n’elle poz a minha 

alma a sua complacencia : sobre elle der- 
ramei o meu Espirito, elle promulgara a 
justifa as nacoes. 
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i 2 Nao clamara, nem fara accepfao de 
pessoas, nem a sua voz se ouvira fora. 

3 Nao quebrara a cana rachada, nem 
; apagara a torcida que ainda fumega: fara 

!justifa conforme a verdade. 
4 Nao sera triste, nem turbulento, ate 

que estabeleja na terra a justifa : e as ilhas 
esperarao a sua lei. 

5 Eis-aqui o que diz o Senhor Deos, 
que creou os Ceos, e que os estendeo: o 
que firmou a terra, e as plantas que d’ella 
brotao : o que da o fblego ao povo que 
esta sobre ella, e o espirito aos que a 
pizao. 

6 Eu sou o Senhor, que te chamei em 
justifa, e te tomei pela mao, e te conservei. 

j E te puz para ser a reconciliapao do povo, 
para luz das gentes : 

7 Para abrires os olhos dos cegos, e para 
tirares da cadeia o preso, da casa do carcere 
os que estavao assentados nas trevas. 

8 Eu sou o Senhor, este he o meu nome: 
eu nao darei a outrem a minha gloria, nem 
consentirei que se tribute aos idolos o lou- 
vor que so a mim pertence. 

9 Aquellas predicjoes que forao as pri- 
meiras que vos fiz, vede como ellas ja se 
cumprirao : tambem eu agora annuncio ou- 
tras de novo ; far-vo-las-hei ouvir, antes que 
succedao. 

10 Cantai ao Senhor hum cantico novo, 
ressoe o seu louvor des das extremidades da 
terra : vos os que desceis ao mar, e a sua 
plenitude, vos ilhas, e seus habitadores. 

11 Levante-se o desertp, e as suas cida- 
des: Cedar habitant em casas: louvai-o 
habitadores de Petra, elles clamarao des do 
alto dos montes. 

12 Darao gloria ao Senhor, e annuncia- 
rao nas ilhas o seu louvor. 

13 O Senhor como valente que he sahira 
a campo, como varao guerreiro suscitara o 
seu zelo: vozeara e gritara: sobre seus ini- 
migos se esforpara. 

14 Tenho-me sempre calado, estive posto 
em silencio, fui soffrido, fallarei como a que 
esta com dores de parto : destruirei, e de- 
vorarei tudo a hum mesmo tempo. 

15 Farei desertos os montes e os outeiros, 
e seccarei toda a sua verdura: e tornarei os 
rios em ilhas, e esgotarei os tanques. 

16 E encaminharei os cegos para a estra- 
da, que nao sabem, e fa-los-hei andar por 
veredas, que sempre ignorarao: mudarei 
as trevas diante d’elles em luz, e os caminhos 
torcidos em direitos: estas maravilhas fiz a 
favor d’el^, e nao os desamparei. 

17 Volturao para tras : confundidos sejao 
com extraordinaria confusao os que poe a 
sua confianpa em imagens d’escultura, os 
que dizem as estatuas de fundipao: Vos 
sois os nossos Deoses. 

18 Surdos, ouvi, e vos, cegos, abri os 
olhos para ver. 
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19 Quem he o cego, senao o meu servo ? 

e o surdo, senao aquelle, a quem eu enviei 
os meus prophetas? quem he o cego, senao 
o que foi vendido? e quem o cego, senao o 
servo do Senhor? 

20 Tu que ves tantas cousas, nao as ob- 
servaras ? tu que tens os ouvidos abertos, nao 
ouviras ? 

21 E o Senhor lhe mostrou boa vontade 
para o sanctificar, e engrandecer, e exaltar a 
sua lei. 

22 E este mesmo povo foi saqueado, e 
devastado: todos forao o laeo para os man- 
cebos, que tem sldo mettidos a bom recado 
nas casas dos carceres: elles forao postos 
em presa, sem haver ninguem que os livre; 
expostos ao saque, sem que ninguem diga: 
Repoe para alii. 

23 Quem ha entre vos, que ouca isto, que 
attenda e escute as cousas futuras? 

24 Quem entregou Jacob, e Israel por 
presa aos devastadores ? acaso nao foi o 
mesmo Senhor, contra o qual peccamos ? E 
elles nao quizerao andar nos seus caminhos, 
nem obedecerao a sua lei. 

25 E derramou sobre elle a indignafao 
do seu furor, e huma forte guerra, e quei- 
mou-o em circuito, e elle nao o conheceo: 
o incendiou-o, e elle nao o entendeo. 

CAPITULO XLIII. 
Consolagao ao povo fiel. Argumentos do 

infinite poder de Deos. Elle tira o seu 
povo do cativeiro. Os seus beneficios sao 
meramente gratuitos. 

"C1 ENTRETANTO eis-aqui o que diz o 
Senhor que te criou, 6 Jacob, e que te 

formou, 6 Israel: Nao temas, porque eu te 
remi, e te chamei pelo teu nome, tu £s meu. 

2 Quando tu passares pelas aguas, eu 
serei comtigo, e os rios nao te submergirao: 
quando andares pelo fogo, nao seras quei- 
mado, e a chamma nao ardera em ti: 

3 Porque en sou o Senhor teu Deos, o 
Santo d’Israel, teu Salvador, em teu lugar 
entreguei o Egypto, a Ethiopia, e Saba para 
tua propiciapao. 

4 Desde que tu te fizeste digno de honra 
diante de meus olhos, e gloriosoeu te amei 
e entregarei os homens por ti, e os povos 
pela tua vida. 

5 Nao temas, porque eu sou comtigo: eu 
trarei do Oriente a tua posteridade, e te con- 
gregarei do Occidente. 

6 Eu direi ao Aquilao: Da-mos ca: e ao 
Meiodia : Nao os tolhas : traze meus filhos 
de climas remotos, e minhas filhas das ex- 
tremidades da terra. 

7 E a todo aquelle, que invoca o meu 
nome, eu para minha gloria o criei, o formei, 
e o fiz. 

8 Tira para fora hum povo cego, e que 
tem olhos: surdo, e que tem ouvidos. 

9 Todas as gentes se congregarao junta- 
[PORT.] 

mente, e as tribus se reunirao ; qual d’entre 
vos annunciara isto, e quanto as cousas que 
sao as primeiras, quem no-las fara ouvir ? 
produzao testemunhas d’ellas, verifiquem-se 
as suas prediepoes, e oupao, e digao : Essa 
he a verdade. 

10 Vos sois as minhas testemunhas, diz o 
Senhor, e o meu servo a quem escolhi: 
para que saibais, e me acrediteis, e entendais 
que eu sou o mesmo. Antes de mim nao 
houve quem fosse formado Deos, mem o 
havera depois de mim. 

11 Eu he que sou, eu he que sou o Se¬ 
nhor, e sem mim nao ha Salvador. 

12 Eu he que vos annunciei, e eu he que 
vos salvei: eu vos fiz ouvir, e nao houve 
entre vos estranho: vos sois as minhas teste¬ 
munhas, diz o Senhor, e eu sou Deos. 

13 E eu sou o mesmo des do principio, e 
nao ha quem livre a outro da minha mao : 
obrarei, e quem mo impedira ? 

14 Eis-aqui o que diz o Senhor, vosso 
Redemptor, o Santo d’Israel: Por amor de 
vos mandei eu contra Babylonia, e tirei todas 
as trancas das suas portas, e destrui os Cal- 
deos, que se gloriavao nas suas naos. 

15 Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o 
Creador d’lsrael, vosso Rei. 

16 Eis-aqui o que diz o Senhor, que vos 
abrio hum caminho no meio do mar, e hu¬ 
ma vereda entre as torrentes das aguas. 

17 O que fez sahir carros e cavallos, tro- 
pas e esforpados combatentes: todos elles 
juntos dormirao, nem se levantarao : forao 
desfeitos como huma torcida, e a semelhanca 
d’ella ficarao apagados. 

18 Nao vos lembreis das cousas passadas, 
e nao olheis para as antigas. 

19 Eis-aqui estou eu que fapo novas ma- 
ravilhas, e ellas agora sahirao a luz, vos por 
certo as conhecereis: abrirei no deserto hum 
caminho, e farei arrebentar rios n’uma terra 
por onde se nao podia andar. 

20 Glorificar-me-ha a alimaria montesinha, 
os dragoes e os avestruzes : porque dei aguas 
no deserto, rios n’uma terra por onde se nao 
podia andar, 

21 Eu formei este povo para mim, elle 
publicara o meu louvor. 

22 Tu, Jacob, nao me invocaste, nem tu, 
Israel, te applicaste a me servir. 

23 Nao me offereceste o cameiro do teu 
holocausto, nem me glorifieaste com as tuas 
victimas: nao te fiz render servicos com 
oblapoes, nem te de trabalho com perfumes. 

24 Tu nao deste o teu dinheiro para me 
comprares canna aromatica, nem me embri- 
agaste com a gordura das tuas victimas. 
Antes porem me fizeste servir nos teus pec- 
cados, deste-me trabalho com as tuas iniqui- 
dades. 

25 Eu sou, eu mesmo sou o que apago 
as tuas iniquidades por amor de mim, e nao 
me lembrarei dos teus peccados. 
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26 Aviva-me a memoria, e juntos advo- 
guemos em juizo a nossa causa : faze o teu 
arrazoado, se algum fundamento tens para 
te justificar. 

27 Teu pai me offendeo primeiro, e os 
teus interpretes prevaricarao contra mim. 

28 E por isso eu contaminei os principes 
do Sanctuario, entreguei Jacob ao matadou- 
ro, e Israel a blasfemia. 

CAPITULO XLIV. 
Restabelecimento d'Israel. So o Senhor he 

Deos. Vaidade dos idolos. Reinado de 
Cyro. Tomada de Babylonia. Reediji- 
cafdo de Jerusalem. 

A GORA pois ouve-me tu, 6 Jacob servo 
meu, e tu, 6 Israel, a quem escolhi. 

2 Eis-aqui o que diz o Senhor que te 
criou e te formou, que des do ventre de tua 
mai foi teu auxiliador : Nao temas servo 
meu Jacob, e tu, 6 rectissimo, a quem 
escolhi. 

3 Porque eu derramarei aguas sobre a 
terra sequiosa, e rios sobre a secca: derra¬ 
marei o meu espirito sobre a tua posteridade, 
e a minha benpao sobre a tua descendencia. 

4 E elles lanparao os seus arrebentos 
entre as hervas, como os salgueiros planta- 
dos ao pe das aguas correntes. 

5 Este dira: Eu sou do Senhor: e aquel- 
le se appellidava em nome de Jacob, e outro 
escrevera de seu punho : Ao Senhor: e as- 
semelhar-se-ha no nome a Israel. 

6 Eis-aqui o que diz o Senhor Rei d’ls- 
rael, e seu Remidor, o Senhor dos exercitos: 
Eu sou o primeiro, e eu o ultimo, e fora de 
mim nao ha Deos. 

7 Quem ha que seja semelhante a mim? 
Chame, e annuncie : e explique-me por 
ordem desde que eu formei o antigo povo: 
annunciem-lhes a elles o que ha de vir e as 
cousas que tern de succeder. 

8 Nao temais, nem vos perturbeis: eu to 
fiz ouvir desde entao, e to annuneiei: vos 
sois as minhas testemunhas. Por ventura 
ha outro Deos fora de mim, e outro Opifice, 
que eu nao conhepa? 

9 Todos os artifices d’idolos sao nada, e 
as suas imagens tao prezadas nao lhes apro- 
veitarao. Elles mesmos sao testemunhas 
para sua confusao, de que os seus idolos 
nao vem, nem entendem. 

10 Quem formou hum Deos, e fundio 
huma estatua para nada util. 

11 Eis-ahi esta que todos os que tern 
parte n’esta obra, serao confundidos: por¬ 
que estes artifices sao Inins puros homens: 
todos se ajuntarao, appresentar-se-hao e fi- 
carao espavoridos, e serao juntamente con¬ 
fundidos. 

12 O official de ferreiro trabalhou com a 
lima: com brazas, e martellos o formou, e o 
lavrou a fori;a do seu brapo: elle tera fome, e 
desfalecera, nao bebera agua, e enfraquecera. 
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13 0 escultor estendeo a sua regoa sobre 
o pao, elle o formou com o cepilho: po-lo 
em esqadria, e com o compasso lhe deo as 
devidas proporpoes: e fez d’elle huma ima- 
gem de varao como hum homem bem apes- 
soado que habita n’uma casa. 

14 Cortou cedros, tomou huma azinheira, 
e hum carvalho, que estivera entre as arvores 
de hum bosque: plantou hum pinheiro, que 
criou a chuva. 

15 E esta arvore servio aos homens para 
o fogao : elle mesmo tomou parte das men- 
cionadas arvores, e com ella se aquentou, e 
a accendeo, e cozeo hum par de paes: e do 
mais que ficou fez elle hum Deos, e o ado- 
rou : fez huma estatua, e prostrou-se diante 
d’ella. 

16 Ametade d’este pao queimou elle no 
fogo, e com a outra ametade cozinhou as 
carnes que comeo : acabou de cozer as suas 
viand as, e fartou-se d’ellas, e aquentou-se, e 
disse : Bom, aquentei-me, ja vi accezo o 
fogao. 

17 E do que ficou do mesmo pao fez elle 
para si hum Deos, e hum ldolo : diante do 
qual se prostra, e o adora, e lhe roga, dizen- 
do: Livra-me, porque tu es o meu Deos. 

18 Elles nao souberao, nem entend&rao : 
porque os seus olhos estao cobertos para 
que nao vejao, nem entendao em seu co- 
rapao. 

19 Nao reflectem dentro no seu espirito, 
nem conhecem, nem entendem, para dis- 
correr: Eu accendi o lume com a ametade 
d’esta madeira, e cozi esse par de paes sobre 
as suas brazas, cozi carnes e comi-as, e en¬ 
tao do seu resto farei eu humidolo? prostrar- 
me-hei diante do tronco de huma arvore ? 

20 Huma parte d’este pao esta ja feita 
em cinza: sem embargo disso o seu coracao 
msensato adorou a outra, e elle nao livrara 
a sua alma, nem dira : Esta obra feita pela 
minha dextra he talvez huma mentira. 

21 Lembra-te d’estas cousas Jacob, e Is¬ 
rael, porque tu es meu servo : eu te formei, 
tu es meu servo, Israel, nao te esquepas de 
mim. 

22 Eu desfiz as tuas iniquidades, come* 
huma nuvem, e os teus peccados, como hu¬ 
ma nevoa : torna para mim, porque eu te 
resgatei. 

23 Louvai-o, 6 Ceos, porque o Senhor 
fez misericordia : saltai de jubilo, 6 extremi- 
dades da terra, repeti em eccos os seus lou- 
vores vos montes, bosques e todas as suas 
arvores : porque o Senhor resgatou a Jacob, 
e Israel ficara sendo hum povo glorioso. 

24 Eis-aqui o que diz o Senhor que te 
remio, e que te formou no ventre de tua mai : 
Eu sou o Senhor, que fapo todas as cousas, 
eu o que so estendi os ceos, o que firmei a 
terra, sem que ninguem para isso me aju- 
dasse. 

25 Eu o que fapo baldar os prognosticos 
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ilos adivinhos, e o que torno furiosos aos 
agoureiros. Eu o que fapo tornar atras aos 
sabios : e o que deixo infatuada a sua 
sciencia. 

26 Eu o que suscito a palavra do meu 
servo, e cumpro o conselho dos meus pro- 
phetas. O que digo a Jerusalem : Tu seras 
liabitada : e as cidades de Juda : Vos sereis 
edificadas, e tornarei a povoar os seus de- 
sertos. 

27 Eu o que digo ao abysmo : Esgota-te, 
e seccarei os teus rios. 

28 Eu o que digo a Cyro: Tu es o Pas¬ 
tor do meu rebanho, e tu cumpriras em tudo 
a minha vontade. O que digo a Jerusalem : 
Tu seras edificada; e ao Templo : Tu seras 
fundado. 

CAPITULO XLV. 
Victorias de Cyro. Reinado dejustiga. Li- 

vrcimento d'Israel. O Senhor conhecido 
pelus nagoes. die so he o verdadeiro 
Deos. Todos os pbvos o conhecerao. To- 
do Israel se gloriara n’elle. 

IS-AQUI o que diz o Senhor a Cyro 
meu Christo, a quem eu tomei pela 

dextra, para lhe sujeitar ante a sua face as 
Gentes, e fazer voltar costas aos reis, e 
abrir diante d’elle as portas, e estas mesmas 
portas nao se fecharao. 

2 Eu irei diante de ti: e humilharei os 
jactanciosos da terra: arrombarei as portas 
de bronze, e quebrarei as trancas de ferro. 

3 E dar-te-hei os thesouros escondidos, 
e as riquezas afferrolhadas : a fim de que tu 
saibas, que eu sou o Senhor, o Deos d’ls- 
rael, que te chamo pelo teu nome. 

4 Por amor de meu servo Jacob, e de 
Israel meu escolhido, e te charnei pelo teu 
nome: eu te assemelhei e tu nao me co- 
nheceste. 

5 Eu sou o Senhor, e nao ha rnais: fora 
de mini nao ha Deos: eu te metti as armas 
na mao, e tu nao me conheceste: 

6 Para que saibao os que ha, des do nas- 
cimento do Sol, e os que habitao des do seu 
occaso, que o nao ha fora de mim. Eu sou 
o Senhor, e nao ha outro. 

7 Eu o que formo a luz, e crio as trevas, 
o que fapo a paz, e crio o mal: eu sou o 
Senhor que fapo todas estas cousas. 

8 Distillai, 6 Ceos, la d’essas alturas no 
vosso orvalho, e as nuvens chovao ao justo: 
abra-se a terra, e brote o Salvador: e ao mes- 
mo tempo naspa a justipa: eu sou o Senhor 
que o criei. 

9 Ai d’aquelle, que contradiz ao seu Opi¬ 
fice, vasilha de terra de Samos : por ventura 
dira o barro ao official que o maneja: Que 
fazes, e a tua obra he sem maos. 

10 Ai do que diz ao pai: Porque me 
geraste ? e a mai: porque me pariste ? 

11 Eis-aqui o que diz o Senhor, o Santo 
d’lsrael, seu Opifice: Perguntai-me as cou¬ 

sas futuras, demandai-me que he o que eu 
estou para fazer acerca de meus filhos, e 
acerca da obra de rninhas maos. 

12 Eu he que fiz a terra; e quem sobre 
ella criou o homem, fui eu : as rninhas maos 
estenderao os ceos, e a toda a milicia d’elles 
dei as rninhas ordens. 

13 Eu o suscitei para fazer justipa, e di- 
rigirei todos os seus caminhos : elle mesrno 
edificara a minha cidade, e deixara ir livres 
os meus cativos, nao por ajuste de dinheiro, 
nem por presentes, diz o Senhor Deos dos 
exereitos. 

14 Eis-aqui o que diz o Senhor : O tra- 
balho do Egypto, e o trafico da Ethiopia e 
os de Sabaim varoes de grande estatura, 
passarao para ti, e serao teus : Elies cami- 
nharao atras de ti, irao com algemas nas 
maos : e te adorarao, e far-te-hao as suas 
supplieas, dizendo: So em ti esta Deos, e 
fora de ti nao ha Deos. 

15 Tu verdadeiramente es hum Deos es- 
condido, o Deos d’lsrael, o Salvador. 

16 Todos elles ficfirao confusos e enver- 
gonhados : cahirao juutamente na affronta 
os fabricadores dos erros. 

17 Israel foi salvo no Senhor com huma 
salvapao eterna: vos nao sereis confundidos, 
nem se vos fara a face vermelha ate o seculo 
do seculo. 

18 Porque eis-aqui o que diz o Senhor, 
que criou os ceos, o mesmo Deos que for- 
mou a terra, e a fez, elle he o seu Opifice : 
nao foi em vao que a criou: para ser habi¬ 
tada a formou. Eu sou o Senhor, e nao ha 
outro. 

19 Nao tenho fallado em occulto n’algum 
lugar tenebroso da terra : nao disse a linha- 
gem de Jacob: Buscaime em vao. Eu sou 
o Senhor, que fallo a justipa, que annuncio 
o que he recto: 

20 Congregai-vos, e vinde, e chegai-vos 
todos juntos, os que fostes salvos d’entre as 
Gentes: insensalos se tem mostrado os que 
levantao o lenho da sua escultura, e fazem 
rogativas a hum Deos que nao salva. 

21 Annunciai, e vinde, e tomai conselho 
todos juntos: quem fez ouvir isto des do 
principio, des de entao o predisse? por ven¬ 
tura nao sou eu o Senhor, e nao he assim 
que nao ha outro Deos senao eu ? Deos 
justo, e Salvador nao o ha fora de mim. 

22 Convertei-vos a mim, e sereis salvos 
todos os termos da terra: porque eu sou 
Deos, e nao ha outro. 

23 Eu jurei por mim mesmo, da minha 
boca sahira esta palavra de justipa, e elle 
nao voltara em vao : 

24 Porque todo o joelho se dobrara diante 
de mim, e toda a lingua jurara. 

25 Logo no Senhor,'dira ella, sao funda- 
das as rninhas justipas e o imperio: a elle 
virao, e serao confundidos todos os que lhe 
repugnao. 
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26 No Senhor sera justificada e louvada 
toda a descendencia d’Israel. 

CAPITULO XLVI. 

Ruina dos idolos de Babylonia. Israel pro- 
tegido do Senhor. So o Senhor he o vcr- 
dadeiro Deos. Todos os seus designios se 
cumprem. Promessas do Libertador. 

EL foi quebrado, Nabo foi feito era pe- 
daf os : os seus simulacros forao repar- 

tidos pelas alimarias e jumentos, cargas que 
vos levaveis de grande peso ate canfardes. 

2 Apodrec§rao, e todos juntos se fizerao 
em migalhas: nao poderao salvar ao que 
os levava, e a sua alma ira para o cativeiro. 

3 Ouvi-me, casa de Jacob, e todo o 
resto da casa de Israel, vos com quern ando 
no meu seio, a quern trago nas minhas 
entranhas. 

4 Eu mesmo vos trarei ate a velbice, e 
ate me virem as cans: eu vos criei, e eu 
vos sosterei: eu vos trarei, e vos salvarei. 

5 A quem me assemelhastes vos, e igua- 
lastes, e me comparastes, e fizestes parecido ? 

6 Vos que tirais o ouro do vosso saquitel, 
e pesais a prata na balanca: que ajustais 
hum ourives para que fapa hum Deos: e se 
prostrao diante d’elle, e o adorao. 

7 Poe-no as costas, carregando com elle, 
e collocando-o no seu lugar : e alii persistira, 
e do sen posto se nao movera: e ainda 
quando clam are tn a elle, nao ouvira: da 
tribulacao elle os nao salvara. 

8 Lembrai-vosd’isto, e confundivos: vol- 
tai, prevaricadores, para dentro do vosso 
cora^ao. 

9 Lembrai-vos do seculo antigo, porque 
eu sou Deos, e nao ha mais Deos, nem ha 
outro semelhante a mim: 

10 Eu sou o que annuncio des do prin- 
cipio o que ha de acontecer no fim, e muito 
tempo antes, as cousas que ainda nao tem 
sido feitas, dizendo : O meu conselho sub¬ 
sisting e toda a minha vontade se fara : 

11 Eu o que champ des do Oriente a 
huma ave, e de huma remontada terra a 
hum varao da minha vontade. E tenho-o 
dito, e eu o cumprirei: tenho-o intentado, 
e eu o executarei. 

12 Ouvi-me, vos os de corafao duro, 
que estais longe da justipa. 

13 Teriho feito chegar ja perto a minha 
jusli^a, ella se nao alongara, e a minha sal- 
vapao se nao demorara. Eu estabelecerei 
em Siao a salvafao, e em Israel a minha 
gloria. 

CAPITULO XLVII. 

Ruina de Babylonia. Castigo da sua obsti- 
nagao, da sua soberba, e da sua falsa 
subedoria. 

ESCE, assenta-te no po, Virgem filha 
de Babylonia, assenta-te na terra; nao 
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haja throno para a filha dos Caldeos, por¬ 
que d’aqui em diante nao seras chamada 
mimosa e delicada. 

2 Anda com a mo, e moe a farinha, poe 
a mostra a tua torpeza, descobre o hombro, 
mostra as pernas, passa os rios. 

3 A tua ignominia sera descoberta, e 
ver-se-ha o teu opprobrio : tomarei vinganfa, 
e nao havera homem que me resista. 

4 Assim o fara o nosso Redemptor, que 
tem por nome o Senhor dos exercitos, o 
Santo d’lsrael. 

5 Assenta-te ficando em silencio, e entra 
nas trevas, 6 filhas dos Caldeos; porque tu 
nao seras d’aqui em diante chamada a Se- 
nhora dos Reinos. 

6 Eu me agastei contra o meu povo, 
arrojei de mim como profana a minha he- 
ranpa, e entreguei-os na tua mao: tu nao 
usaste com elles de misericordia: sobre o 
anciao fizeste muito pesado o teu jugo. 

7 E disseste: Eu serei Senhora para 
sempre: nao pozeste estas cousas sobre o 
teu coracao, nem te lembraste do teu 
paradeiro. 

8 Agora pois ouve estas cousas tu, 6 de¬ 
licada, e que habitas confiadamente, que 
dizes dentro no teu coracao : Eu sou, e fora 
de mim nao ha mais: nao me assentarei 
viuva, nem tao pouco experimentarei a 
esterilidade. 

9 Em hum so dia virho subitamente 
sobre ti estes dous males, a esterilidade e a 
viuvez. Todas estas desgra£as vierao sobre ti 
por causa da multidao dos teus maleficios, e 
pela extrema dureza dos teus encantadores. 

10 E tiveste confianca na tua malicia, e 
disseste : Nao ha quem me veja. Esta tua 
sabedoria, e esta tua sciencia he a que te 
seduzio. E disseste dentro no teu corajao: 
Eu sou, e fora de mim nao ha outra. 

11 Vira sobre ti o mal, e nao saberas 
d’onde elle nasce : e lancar-se-ha com impeto 
sobre ti huma calamidade, que tu nao pode- 
ras expiar; vira sobre ti repentinamente 
huma miseria, que tu nao saberas. 

12 Deixa-te estar com os teus encanta¬ 
dores, e com a multidao dos teus maleficios, 
em que tens trabalhado des da tua mocidade, 
para ver se acaso te aproveita isso alguma 
cousa, ou se podes ficar mais forte. 

13 Desfaleceste na multidao dos teus 
conselhos: venhao agora, e salvem-te os 
agoureiros do Ceo, que contemplavao os 
astros, e contavao os mezes, para te annun- 
ciarem por elles as cousas futuras. 

14 Ei-los ahi que se tem tornado como 
em palha, o fogo os devorou: elles nao 
livrarao a sua alma da mao da chamma : nao 
ha brazas a que se aquentem, nem fogao, 
para que a elle se assentem. 

15 Assim te vierao n’isto a parar todas e 
quaesquer d’aquellas cousas em que te tinhas 
afadigado: os teus negociantes des da tua 
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mocidade, cadahum no seu caminho errarao: 
nao ha quern te salve. 

CAPITULO XLVIII. 
llcprehensocs a Israel. Gratiiidade do seu 

livramento. Promessas do Libertador. 
Livramento d'Israel. 

UVI estas cousas, casa de Jacob, vos 
os que vos chamais do nome d’Israel, e 

sahistes das aguas de Juda, que jurais em 
nome do Senhor, e vos lemhrais do Deos 
d’Israel nao em verdade, nera em justica. 

2 Porque elles tomarao o nome da Ci- 
dade Santa, e se firmarao sobre o Deos 
d’Israel: o seu nome he o Senhor dos 
exercitos. 

3 Eu vos annunciei desde entao as pri- 
meiras cousas, e da minha boca he que 
sahlrao, e eu vo-las fiz ouvir: de repente as 
puz por obra, e ellas com effeito acontecerao. 

4 Porque eu soube que tu es duro, e que 
a tua cerviz he hum nervo de ferro, e a tua 
testa de bronze. 

5 Desde entao eu tas predisse: antes 
que ellas chegassem eu tas apontei, para 
que talvez nao dissesses: Os meus idolos 
he que fizerao estas cousas, e as minhas 
estatuas d’escultura, e de fundicao manda- 
rao rsto. 

6 V& todas essas cousas, que ouviste: 
acaso porem annunciaste-las vos? Desde 
entao te fiz ouvir cousas novas, e tenho 
reservadas as que tu nao sabes: 

7 Agora forao criadas, e nao desde entao: 
e antes do dia, e nao as tens ouvido, para 
que talvez nao digas: Eis-ahi esta que ja 
eu sabia isso. 

8 Tu nem as ouviste, nem as soubeste, 
nem desde entao esta aberto o teu ouvido: 
porque sei que prevaricando, prevaricaras 
com grande excesso, e te chamei transgressor 
des do ventre. 

9 Por amor do meu nome alongarei o 
meu furor: e enfrear-te-hei com o meu 
louvor, para que nao perejas. 

10 Eis-aqui estou eu que te tenho acri- 
solado, mas nao como a prata, tenho-te 
escolhido na fornalha da pobreza. 

11 Por amor de mim, por amor de mim 
o farei, para que eu nao seja blasfemado: e 
nao darei a outrem a minha gloria. 

12 Ouve-me Jacob, e tu Israel, a quem 
eu ehamo: eu sou o mesmo, eu o primeiro, 
e eu o ultimo. 

13 A minha mao he tambem a que fundou 
a terra, e a minha dextera a que medio os 
Ceos : eu os chamarei, e elles se presentarao 
todos juntos. 

14 Ajuntai-vos todos vos, eouvi: qual 
d’ellas annunciou estas cousas ? O Senhor 
o amou, elle fara a sua vontade em Babylo¬ 
nia, e movera o seubra.90 entre os Caldeos. 

15 Eu, eu he que fallei, e o chamei: eu 
o trouxe, e foi dirigido o seu caminho. 

16 Chegai-vos a mim, e ouvi isto : eu nao 
fallei des do principio as escondidas : ja no 
tempo que decorreo antes que isto aconte- 
cesse, estava eu alii: e agora o Senhor Deos 
me enviou, e o seu Espirito. 

17 Eis-aqui o que diz o Senhor teu 
Remiddr, o Santo d’lsrael: Eu sou o Se¬ 
nhor teu Deos, que te ensino o que he util; 
que te governo no caminho, em que andas. 

18 Oxala que tu tiveras attendido os 
meus mandamentos; a tua paz teria fido 
como hum rio, e a tua justica como os pd- 
gosdo mar, 

19 E teria sido a tua posteridade como a 
area do mar, e os filhos do teu ventre como 
o burgalhao das suas praias ; nao houvera 
sido abolido, nem fora apagado o seu nome 
diante da minha face. 

20 Sahi de Babylonia, fugi dos Caldeos, 
annunciai com voz d’exulta£ao esta nova: 
fazei ouvir isto, e levai-o ate as extremidades 
da terra. Dizei: O Senhor resgatou o seu 
servo Jacob. 

21 Naopadec&rao sedeno deserto, quan- 
do o Senhor os tirava: elle Ihes fez arrebantar 
agua de huma penha, e rompeo a penha, e 
correrao as aguas. 

22 Para os impios nao ha paz, diz o 
Senhor. 

CAPITULO XLIX. 
0 Messias rejeitado por Israel, e rnandado 

aos Gentios. Livramento de Israel. Des- 
truigao de sens inimigos. 

UVI, ilhas, e attendei, povos de longe : 
O Senhor des do ventre me chamou, 

des do ventre de minha mai, se lembrou do 
meu nome. 

2 E poz a minha boca como huma espa- 
da: elle me protegeo debaixo da sombra da 
sua mao, e me poz como huma seta 
escolhida: elle me escondeo na sua aljava. 

3 E me disse: Israel, tu es meu servo, 
porque eu me gloriarei em ti. 

4 E eu disse: Em vao tenho trabalhado, 
sem fructo, e inutilmente consumi a minha 
fortaleza: por tanto o meu juizo sera com o 
Senhor, e a minha obra com o meu Deos. 

5 E agora o Senhor, que me forrnou des 
do ventre materno para seu servo, me diz, 
que eu hei de trazer Jacob a elle, mas Israel 
se nao congregara; e fui glorificado aos 
oihos do Senhor, e o meu Deos se fez a 
minha fortaleza. 

6 E disse elle : Pouco he que tu sejas 
meu servo para suscitar as Tribus de Jacob, 
e converter as fezes d’lsrael. Eis-aqui estou 
eu que te estabeleci para luz das gentes, a 
fim de seres tu a salva^ao que eu envio atd 
a ultima extremidade da terra. 

7 Eis-aqui o que diz o Senhor, o Re- 
demptor d’lsrael, o Santo d’elle, a alma 
desprezivel, a gente abominada, ao sbrvo 
dos senhores: Os icis te verao, e os prin- 
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cipes se levantarao, e elles te adorarao por 
causa do Senhor, pois he fiel, e por causa 
do Santo d’Israel que te escolheo. 

8 Eis-aqui o que diz o Senhor: Eu te 
ouvi no tempo favoravel, e te auxiliei no dia 
da salva^ao : e te conservei, e te constitui 
por allianca do povo, para reparares a terra, 
e possuires as heranfas dissipadas : 

9 Para dizeres aos que estao em cadeias : 
Sahi: e aos que estao em trevas : Vede a 
claridade. Sobre os caminhos serao apas- 
centados, e achar-se-hao em todas as plani- 
cies os pastos d’elles. 

10 Nao padecerao fome, nem terao sede, 
e nao os molestara a calma, nem o Sol : 
porque o que d’elles tern compaixao os go- 
vernara, e os levara a beber as fontes das 
aguas. 

11 E reduzirei a caminho todos os nieus 
montes, e as minhas veredas serao alteadas. 

12 Eis-ahi esta que estes virao de longe, 
e eis-ahi aquelles que chegarao do Aquilao 
e do mar, e aquelloutros da terra do Meio- 
dia. 

13 Louvai, Ceos, e regozija-te, terra, 
fazei retinir, montes, festivaes louvores : por¬ 
que o Senhor consolou o seu povo, e elle se 
compadecera dos seus pobres. 

14 Entretanto disse Siao : O Senhor me 
desamparou, e o Senhor se esqueceo de 
mim. 

15 Acaso pode huma mulher esquecer-se 
do seu inenino de peito, de sorte que nao 
tenha dompaixao do filho de suas entranhas ? 
mas se ella se esquecer d’elle, eu todavia 
me nao esquecerei de ti. 

16 Eis-ahi esta que eu ja te gravei nas 
minhas maos: as tuas muralhas estao sem- 
pre diante de meus olhos. 

17 Os que te hao de reedificar, sao che- 
gados : os que te destruiao e te dissipavao, 
sahirao para fora de ti. 

18 Levanta os teus olhos em circumfe- 
rencia, e vd, como todos estes se tem con- 
gregado, elles se vierao render a ti : eu juro 
pela minha vida, diz o Senhor, que de todos 
estes condo de hum ornamento seras revesti- 
da, e de po-los-has por enfeite a roda de ti 
como esposa. 

19 Porque os teus desertos, e as tuas 
solidoes, e a terra da tua ruina, tudo isto 
sera agora estreito para os teus habitadores, 
e serao afugentados para longe os que te 
devoravao 

20 Ainda dirao em teus ouvidos os filhos 
da tua esterilidade : Me he apertauo este 
lugar, da-me espaco para que eu habite. 

21 E tu diras no teu cora^ao : Quern me 
gerou estes filhos? eu esteril, e sem parir, 
lanfada da minha patria, e cativa : e estes 
quem os criou ? eu desamparada e so: e 
estes onde estavao ? 

22 Isto diz o Senhor Deos: Eis-aqui 
estou eu que levantarei para as Gentes a 
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minha mao, e arvorarei para os povos o meu 
estandarte. E trarao a teus filhos nos bra¬ 
vos, e a tuas filhas levarao sobre os hom- 
bros. 

23 E os reis serao os que te alimentem, 
e as rainhas as tuas amas : com o rosto 
inclinado ate a terra te adorarao, e com a 
boca tocarao no po dos teus pes. E saberas 
que eu sou o Senhor, sobre o qual nao se¬ 
rao confundidos os que o esperao. 

24 Acaso tirar-se-ha a presa ao forte ? ou 
o que for tornado pelo valente podera ser 
salvo ? 

25 Porque o Senhor diz isto : Por certo, 
que tanto o cativeiro sera tirado ao forte : 
como o que tiver sido levado pelo valente, 
ficara salvo. Quanto porem aquelles, que 
te julgarao, eu os julgarei; e pelo que toca 
a teus filhos, eu os salvarei. 

26 E alimentarei a teus inimigos com as 
suas carnes : e elles se embriagarao, como 
com mosto, do seu proprio sangue : e toda 
a carne sabera, que eu sou o Senhor que te 
salva, e que o teu redemptor he o Forte de 
Jacob. 

CAP1TULO L. 
Israel vendido pelas suas iniijuidades. Deos 

Todo poderoso para o livrar. O Messias 
exposto aos ultrajes. Ruina dos sens ini- 
rnigos. 

S-AQUI o que diz o Senhor: Que 
libello de divorcio he este de vossa 

mai, pelo qual eu a repudiei? ou quem he 
o meu credor, a quem eu vos vendi ? eis-ahi 
tendes que por causa das vossas iniquidades 
he que fostes vendidos, e por vossos crimes 
repudiei a vossa mai. 

2 Porque eu vim, e nao havia hum ho- 
mem : chamei, e nao havia quem ouvisse. 
Abbreviou-se por acaso e fez-se pequenina 
a minha mao, para que vos nao possa eu 
resgatar ? ou nao ha poder em mim para 
vos livrar? Eis-ahi esta que a minha ameaya 
farei deserto o mar, porei em secco os rios : 
apodrecerao os peixes sem agua, e morrerao 
a sede. 

3 Vestirei os ceos de trevas, e por-lhes- 
hei hum sacco por cobertura. 

4 O Senhor me deo huma lingua erudita, 
para eu saber sustentar com a palavra o que 
esta cancado : elle me levanta pela manha, 
pela manha me levanta o ouvido, para que 
eu o oufa como a Mestre. 

5 O Senhor Deos me abrio o ouvido, e 
eu o nao contradigo : nao me retirei para 
traz. 

6 Eu entreguei o meu corpo aos que me 
feriao, e as ma^ans do meu rosto aos que 
me arrancavao os cabellos da barba: nao 
virei a minha face aos que me affrontavao, e 
cuspiao em mim. 

7 O Senhor Deos he o meu auxiliador, 
por isso nao fui confundido : por isso ofl’e- 



ISAIAS LI. 

reci a minha face, como huma pedra du- 
rissima, e sei que me nao hei de envergo- 
nhar. 

8 Ao pe de mim esta quem me justifica: 
quem me contradira ? appresentemo-nos 
juntos, quem he o meu adversario ? chegue- 
se para mim. 

9 Eis-ahi esta o Senhor Deos meu auxi- 
liador : quem ha que me condemne ? Eis- 
ahi serao todos consumidos como hum ves- 
tido, a polilha os comera. 

10 Qual de vos teme ao Senhor, qual 
ouve a voz do seu servo ? o que andou em 
trevas, e nao tem luz, espere no nome do 
Senhor, e firme-se sobre o seu Deos. 

11 Eis-ahi esta que todos vos accendendo 
o fogo vos achais rodeados de chammas, 
andai no lume do vosso fogo, e por entre 
as labaredas que ateastes : da minha mao 
he que vos veio isto, vos dormireis nas 
dores. 

CAPITULO LI. 
Restabelecimento de Siao, Jenisalern 

consolada. 

UVI-ME todos os que seguis o que he 
justo, e buscais o Senhor: attendei 

para a rocha donde fostes cortados, e para a 
caverna do lago, da qual fostes tirados. 

2 Lanpai os olhos para Abrahao vosso 
pai, e para Sara, que vos deo a luz: porque 
eu o chamei a elle so, e o abenpoei, e o 
multipliquei. 

3 Consolara pois o Senhor a Siao, e con¬ 
solara todas as suas ruinas: e mudara o seu 
deserto n’um como lugar de delicias, e a 
sua solidao n’um como jardim do Senhor. 
N’ella se achara o gosto e a alegria, accao 
de grapas e voz de louvor. 

4 Attendei-me, povo meu, e ouvi-me, 
tribu minha: porque de mim sahira a lei, 
e a minha justipa descanpara ja estabelecida 
para luz dos povos. 

5 O meu justo esta perto, o meu Salvador 
ja sahio, e os meus brapos julgarao os po¬ 
vos : as ilhas estarao a espera de mim, e 
ellas esperarao o meu brapo. 

6 Levantai os vossos olhos ao Ceo, e 
olhai ca para baixo para a terra : porque os 
Ceos se desfarao como o fumo, e a terra se 
gastara como hum vestido, e os seus habita- 
dores como estas cousas perecerao: Mas a 
ninha salvapao sera para sempre, e a minha 

justipa nao faltara. 
7 Ouvi-me, vos os que sabeis o que he 

justo, povo meu, em cujo corapao esta a 
minha lei: nao temais o opprobrio dos ho- 
mens, nem receeis as suas blasfemias. 

8 Porque assim como o bicho destroe 
hum vestido, assim os comera a elles : e do 
mesmo modo que a polilha desfaz a la, as¬ 
sim os devorara a elles : Mas a minha sal¬ 
vapao sera para sempre, e a minha justipa 
por gerapoes de gerapoes. 

9 Levanta-te, 6 brapo do Senhor, levanta- 
te, arma-te de fortaleza: levanta-te como 
nos dias antigos, nas gerapoes dos seculos. 
Por ventura nao feriste tu ao soberbo, gol- 
peaste ao dragao ? 

10 Acaso nao seccaste tu o mar, a agua 
do impetuoso abysmo : nao es o que fizeste 
caminho no fundo do mar, para que passas- 
sem os libertados ? 

11 E agora os que forao resgatados pelo 
Senhor tornarao, e virao para Siao can- 
tando louvores, e huma alegria sempiterna 
descanpara sobre suas cabecas elles pos- 
suirao gozo e alegria, fugira a dor e o ge- 
mido. 

12 Eu, eu mesmo vos consolarei, quem 
es tu, para teres medo de hum homem mor¬ 
tal, e do filho do homem, que assim como o 
feno se seccara? 

13 E te esqueceste do Senhor teu Opi- 
fice, que estendeo os ceos, e fundou 'a 
terra : e todo o dia tremeste continuamente 
a vista do furor d’aquelle, que te atribulava, 
e se tinha disposto para te perder: onde 
esta agora o furor do que te atribulava? 

14 O que vem a abrir chegara cedo, e 
nao matara sem deixar homem a vida, nem 
faltara o seu pao. 

15 Eu porem sou o Senhor teu Deos, 
que revolto o mar, e logo se inchao empol- 
ladas as suas ondas: o Senhor dos exercitos 
he o meu nome. 

16 Eu puz as minhas palavras na tua 
boca, e te protegi com a sombra da minha 
mao, a fim de que tu plantes os ceos, e 
fundes a terra: e digas a Siao: Tu es o 
meu povo. 

17 Eleva-te, eleva-te, levanta-te Jerusa¬ 
lem, que bebeste da mao do Senhor o calis 
da sua ira : tu bebeste ate o fundo d’este 
calis d’adormecimento, e esgotaste-o ate as 
fezes. 

18 De todos os filhos que ella gerou, nao 
ha nenhum que a sostenha: e de todos os 
filhos que ella criou, nao ha tambem ne¬ 
nhum que a tome pela mao. 

19 Dous males sao os que te sobrevierao: 
quem se condoera de ti ? a desolapao, e a 
esmigalhadura, e a fome, e a espada, quem 
te consolara? 

20 Os teus filhos forao lanpados por terra, 
dormirao no topo de todas as ruas, assim 
como o oryge tornado no lapo : cheios da 
indignapao do Senhor, do castigo do teu 
Deos. 

21 Por tanto ouve isto pobresinha, e em- 
briagada sem ser de vinho. 

22 Isto diz o Dominador teu Senhor, e 
teu Deos, que pelejara pelo seu povo : Eis- 
aqui estou eu que tirei da tua mao o calis 
d’adormecimento, o fundo do calis da minha 
indignapao, tu nao o tornaras mais d’aqui 
por diante a beber. 

23 E po-lo-hei na mao d’aquelles, que 
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te abaterao, e disserao a tua alma : Abaixa- 
te, para nos passarmos: e pozeste o teu 
corpo como chao, e como caminho aos 
viandantes. 

CAPITULO LII. 
Livramento e estabelecimento de Jerusalem. 

Enviudo que annuncia o reino de Deos a 
Siao. Sentinellas que annuncido o soccor- 
ro. Gloria e hum.iliaq,ao do Messias. O 
Messias rcconhecido pelas Gentes. 

T EVANTA-TE, 6 Siao, levanta-te, re- 
veste-te da tua fortaleza, compoe-te 

com os vestidos da tua gloria, Jerusalem 
cidade do Santo : porque nao tornara d’a- 
qui em diante a passar por ti o incircumci- 
dado, nem o immundo. 

2 Sacode-te do po, levanta-te, assenta-te, 
Jerusalem : desata as cadeias do teu pesco- 
qo, cativa filha de Siao. 

3 Porque eis-aqui o que diz o Senhor : 
Vos fostes vendidos por nada, e sem prata 
sereis resgatados. 

4 Porque eis-aqui o que diz o Senhor 
Deos: O meu povo desceo no principio ao 
Egypto, para habitar alii como estrangeiro : 
e Assur sem causa alguma o opprimio. 

5 E agora que tenho eu que fazer aqui, 
diz o Senhor, visto haver sido levado sem 
nenhuma razao o meu povo ? Os seus do- 
minadores obrao iniquamente, diz o Senhor, 
e o meu nome he blasfemado incessante- 
mente todo dia. 

6 Por esta causa o meu povo sabera o 
meu nome n’aquelle dia : porque eu mesmo 
que fallava, eis-aqui estou presente. 

7 Que fermosos sao sobre os montes os 
pes do que annuncia e prega a paz : do 
que annuncia o bem, do que prega a salva- 
pao, do que diz a Siao : O teu Deos esta 
para reinar! 

8 Ouvir-se-ha a voz dos teus atalaias : 
elles levantarao a voz, juntamente darao 
louvor: porque olho a olho verao quando o 
Senhor voltar a Siao. 

9 Folgai, e louvai de ehusma, desertos de 
Jerusalem : porque o Senhor consolou o seu 
povo, remio a Jerusalem. 

10 O Senhor preparou o seu santo brafo 
aos olhos de todas as Gentes: e todos os 
confins da terra verao o Salvador, que nosso 
Deos nos ha de enviar. 

11 Retirai-vos, retirai-vos, sahi dahi, nao 
toqueis cousa manchada: sahi do meio 
d’ella, purificai-vos, vos os que levais os 
vasos do Senhor. 

12 Porque vos nao sahireis em tumulto, 
nem vos apressareis com fugida: porque o 
Senhor ira diante de vos, e vos ajuntara o 
Deos d’Israel. 

13 Eis-ahi esta que o meu servo tera 
intelligencia, elle sera exaltado, e elevado, e 
ficara em alto grao sublimado. 

14 Assim como pasmarao muitos a vista; 
.584 

de ti, assim sera sem gloria o seu aspecto 
entre os varoes, e a sua figura entre os filhos 
dos homens. 

15 Este borrifara muitas gentes, diante 
d’elle mesmo taparao os reis a sua boea: 
porque o virao aquelles, a quem se nao 
annunciou cousa alguma a seu respeito : e 
os que o nao ouvirao, o contemplarao. 

CAPITULO LIII. 
0 Messias desconhecido pelo seu povo. Es- 

curo nascimento do Messias. Suas humi- 
liaqoes, suas penas, sua morte, sua nova 
vida, sua longa posteridade^ successos do 
seu Ministerio. 

UEM deo credito ao que nos ouvio ? e 
a quem foi revelado o bra^o do Se¬ 

nhor ? 
2 E subira como arbusto diante d’elle, e 

como raiz que sahe de huma terra sequiosa : 
elle nao tem belleza, nem fermosura: e vimo- 
lo, e nao tinha parecenfa do que era, e por 
isso nos o estranhamos : 

3 Feito hum objecto de desprezo, e o 
ultimo dos homens, hum varao de dores, e 
experimentado nos trabalhos : e o seu ros- 
to se achava como encoberto, e parecia 
desprezivel, por onde nenhurn caso fizemos 
d’elle. 

4 Verdadeiramente elle foi o que o tomou 
sobre si as nossas fraquezas, e elle mesmo 
carregou com as nossas dores : e nos o re- 
putamos como hum leproso, e ferido por 
Deos, e humilhado. 

5 Mas elle foi ferido pelas nossas iniqui- 
dades, foi quebrantado pelos nossos crimes: 
o castigo que nos devia trazer a paz, cahio 
sobre elle, e nos fomos sarados pelas suas 
pizaduras. 

6 Todos nos andamos desgarrados como 
ovelhas, cada hum se extraviou por seu ca¬ 
minho : e o Senhor carrregou sobre elle a 
iniquidade de todos nos. 

7 Foi offerecido, porque elle mesmo 
quiz, e nao abrio a sua boca : elle serh le¬ 
vado como huma ovelha ao matadouro, e 
como hum eordeiro diante do que o tosquia 
emmudecera, e nao abrira a sua boca. 

8 Elle foi tirado da angustia, e do juizo : 
quem contara a sua gerapao ? porque elle 
foi cortado da terra dos viventes: eu o feri 
por causa da maldade do meu povo. 

9 E lhe dara os impios pela sepultura, e 
o rico pela sua morte : porque elle nao 
commetteo iniquidade, nem se achou nunca 
dolo na sua boca. 

10 E o Senhor quiz quebranta-lo na sua 
enfermidade : se elle tiver dado a sua alma 
pelo peccado, vera a sua descendencia per- 
duravel, e a vontade do Senhor sera por sua 
mao prosperada. 

11 Vera o fructo do que a sua alma tra- 
balhou, e se fartara: aquelle mesmo justo 

| meu servo justificara a muitos com a sua 
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sciencia, e elle tomara sobre si as suas ini- 
quidades. 

12 For isso eu lhe darei por sorte huma 
grande multidao de pessoas: e elle distri- 
buira os despojos dos fortes, porque entregou 
a sua alma a morte, e foi posto no numero 
dos malfeitores: e elle carregou com os pec- 
cados de muitos, e rogou pelos transgres- 
sores da lei. 

CAPITULO LIV. 
Jerusalem rcstabelecida. Multidao de seus 

habitantes. Extensao do seu poder. Con¬ 
certo do Senhor com el/a. Magnificencia 
da sua estructura. Vaos esforgos de seus 
inimigos. 

ALEGRA-TE esteril, que nao pares: 
entda canticos de louvor, e rincha, tu 

que nao parias: porque os filhos da desarn- 
parada sao muitos mais do que os d’aquella, 
que tern marido, diz o Senhor. 

2 Alarga o sitio da tua tenda, e estende 
as pelles dos teus pavilhoes, nao te poupes 
a nada: faze compridas as tuas cordas, e 
segura as tuas estacas. 

3 Porque tu te alargaras para a direita, e 
para a esquerda: e a tua posleridade tera 
por heranpa as gentes, e povoara as cidades 
desertas. 

4 Nao temas, porque nao seras confun- 
dida, nem envergonliada: por quanto nao 
teras de que te affrontar, pois te esqueceras 
da confusao da tua mocidade, e nao te lem- 
braras mais do opprobrio da tua viuvez. 

5 Porque dominara em ti o que te criou, 
o seu nome he o Senhor dos exercitos : e o 
teu Redemptor o Santo d’Israel, sera cha- 
mado o Deos de toda a terra. 

6 Porque o Senhor te chamou, como a 
mulher desamparada e de espirito angus- 
tiada, e como a mulher repudiada des da 
mocidade, disse o teu Deos. 

7 Por hum momento n’um breve espaco 
te deixei, mas eu te congregarei com gran- 
des misericordias. 

8 No momento da minha indignacao es- 
condi de ti por hum pouco a minha face, 
mas com sempiterna misericordia me com- 
padeci de ti: disse o Senhor teu redemptor. 

9 Eu tenho por tao firme este pacto como 
o que fiz nos dias de Noe, a quem jurei que 
nao derramaria d’alli por diante as aguas de 
Noe sobre a terra: de tal sorte eu tenho 
jurado, que nao me agastarei comtigo, nem 
te reprehenderei. 

10 Porque os montes serao abalados, e 
os outeiros tremerao : porem a minha mise¬ 
ricordia nao se apartara de ti, e a allianf a da 
minha paz se nao mudara: disse o Senhor 
compassivo de ti. 

11 Pobrezinha combatida da tempestade, 
sent consolapao alguma. Eis-aqui estou eu 
que porei por ordem as tuas pedras, e te 
fundarei sobre satiras, 

12 E farei os teus baluartes de jaspe : e 
as tuas portas de pedras lavradas, e todos os 
teus termos de pedras appeteciveis. 

13 Que todos os teus filhos universal- 
mente fiquem ensinados pelo Senhor: e que 
tenhao huma abundancia de paz os mencio- 
nados teus filhos. 

14 E seras fundada em justifa: poe-te 
longe da oppressao, pois nao temeras : e do 
pavor, porque nao chegara a ti. 

15 Eis-ahi vira o morador, que nao estava 
comigo, o que para ti n’outro tempo era es- 
trangeiro, ajuntar-se-ha a ti. 

16 Eis-aqui estou eu que criei o official 
que assopra as brazas no fogo, e que tira a 
ferramenta para a sua obra, e eu o que criei 
o matador para destuir. 

17 Todo o inslrumento, que tem sido 
fabricado contra ti, nao tera prestimo : e tu 
julgaras em juizo toda a lingua que resista 
contra ti. Esta he a heranca dos servos do 
Senhor: e a justifa d’elles esta em mim, 
diz o Senhor. 

CAPITULO LV. 
O Senhor torna a chamar a Israel. Liber- 

tador promettido. As,gentes se lhe sob- 
metterab. Novos convites a Israel. Li- 
vramento d'este povo. 

'T’ODOS vos os que tendes sede, vinde as 
aguas : e os que nao tendes prata, apres- 

sai-vos, comprai, e comei: vinde, comprai 
sem prata, e sem commutapao alguma, vinho 
e leite. 

2 Porque motivo empregais o dinheiro 
nao em paes, e o vosso trabalho nao em 
fartura ? Ouvi-me com attenpao, e comei 
do bom alimento, e a vossa alma se delei- 
tara com o succo nutritivo d’elle. 

3 Inclinai o vosso ouvido, e vinde a mim: 
ouvi, e a vossa alma vivera, e farei com- 
vosco hum pacto sempiterno, que consiste 
nas fieis misericordias que eu promelti a 
David. 

4 Eis-ahi o dei por testemunha aos povos, 
por capifao e por mestre as gentes. 

5 Eis-ahi chamaras tu a hum povo, que 
nao conhecias : e as gentes, que te nao co- 
nhecerao, correrao a ti por amor do Senhor 
teu Deos, e do Santo d’lsrael, pois elle te 
glorificou. 

6 Buscai o Senhor, em quanto se pode 
achar : invocai-o, em quanto esta perto. 

7 Deixe o impio o seu caminho, e o ho- 
mem iniquo os seus pensamentos, e volte-se 
para o Senhor, e havera d’elle misericordia, 
e para o nosso Deos : porque elle he de 
muita bondade para perdoar. 

8 Porque os meus pensamentos nao sao 
os vossos pensamentos : nem os vossos ca- 
minhos sao os meus caminhos, diz o Senhor. 

9 Porque assirn como os ceos se levantfio 
sobre a terra, assim se achao levantados os' 
meus caminhos sobre os vossos caminhos, e 
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os mens pensamentos sob re os vossos pen- 
samentos. 

10 E bem assim como desce do ceo a 
chuva, e a neve, e nao torna para la d’ahi 
por diante, mas embriaga a terra, e a banha, 
e a faz brotar, e da semente ao que semea, e 
pao ao que come : 

11 Assim serh a minha palavra, que sahir 
da minha boca : nao tornaia para mim vazia, 
mas ella fara tudo quanto eu tenho querido, 
e sortira o seu efleito n’aquellas cousas, para 
as quaes eu a enviei. 

12 Porque vos sahireis em alegria, e se- 
reis conduzidos em paz: os monies e os 
outeiros cantarao diante de vos canticos de 
louvor, e todas as arvores do paiz baterao 
com as maos dando applausos. 

13 Em lugar do espigue subira a faia, e 
em vez da ortiga crescera a murta: e o Se- 
nhor sera nomeado para ser hum sinal eter- 
no, que nao sera tirado. 

CAPITULO LVI. 
Preparagao para se conseguir a salvagao pro¬ 

melt ida. Eunucos hour ados. Estrangeiros 
congregados com Israel. Reprehensdes 
contra as suas sentinellas, e os sens pas- 
tores. 

IS-AQUI o que diz o Senhor: Guardai 
o direito, e fazei justipa: porque perto 

esta a minha salvagao para vir, e a minha 
justipa para se manifestar. 

2 Bemaventurado o homem, que assim o 
faz, e o filho do homem, que lanpar mao 
d’isto, que guarda o Sabbado para que o nao 
profane, que guarda as suas maos para nao 
obrar mat nenhum. 

3 E nao diga o filho do estrangeiro, o 
qual se une ao Senhor, proferindo : O Se¬ 
nhor com huma divisao me separara do seu 
povo : E nao diga o Eunuco : Eis-rne aqui 
hum lenho secco. 

4 Porque eis-aqui o que diz o Senhor aos 
Eunucos : Os que guardarem os meus Sab- 
bados, e elegerem o que eu quiz, e abrap arem 
a minha allianpa: 

5 Dar-lhes-hei na minha casa, e das mi- 
nhas muralhas a dentro hum lugar, e hum 
nome ainda melhor do que o que dao os 
filhos e as filhas : dar-lhes-lhei hum nome 
sempiterno, que nao perecera jamais. 

6 E aos filhos do estrangeiro, que se 
unem ao Seirhor, para que o honrem, e amem 
o seu nome, para serem seus servos : a todo 
o que guarda o Sabbado para que o nao 
profane, e ao que abraca a minha alli¬ 
anpa, 

7 Eu os trarei ao meu santo monte, e os 
alegrarei na casa da minha orapao : os seus 
holocaustos, e as suas victimas ser-me-hao 
agradaveis sobre o meu Altar: porque a 
minha casa sera chamad a casa d’orapao para 
todos os povos. 

8 O Senhor Deos, que congrega os dis- 
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persos d’Israel, diz : Ainda congregarei a 
elle os seus congregados. 

9 Vos, todas as alimarias do campo, todas 
as alimarias do bosque, vinde a devorar. 

10 Os seus sentinellas todos sao cegos, 
todos universalmente se mostrarao ignoran- 
tes : sao huns caes mudos que nao podem 
ladrar, que vem cousas vans, que dormem, 
e que amao os sonhos. 

11 E estas caes tao sem vergonha nao 
conhecerao a fartura: os mesmos pastores 
ignorarao o que he intelligencia: todos de- 
clinarao para o seu caminho, cada hum 
para a sua avareza, des do rnais alto ate o 
mais baixo. 

12 Vinde, tomemos vinho, e enchamo- 
nos d’embriaguez: e sera como hoje, assim 
tambem a manha, e ainda muito mais. 

CAPITULO LVII. 
Infidelldade d’Israel. Vingangas do Senhor 

contra este povo. O Senhor applacard a 
sua ira, e consolard a Israel. Elle der- 
ramara a paz sobre a terra. Os mipios 
nao terdo parte nesta paz. 

JUSTO perece, e nao ha quem con- 
sidere no seu corapao: e os homens 

compassivos sao recolhidos, porque nao ha 
quem tenha intelligencia, pois foi recolhido 
o justo a vista da malicia. 

2 Venha a paz, descance no seu leito 
aquelle, que andou na sua rectidao. 

3 Vos porem vinde ca, filhos de huma 
agoureira: linhagem de hum adultero, e de 
huma prostituta. 

4 De quem fizestes vos escarneo ? contra 
quem abristes a boca, e deitastes a lingua 
fora ? por ventura nao sois vos huns filhos 
malvados, huma gerapao bastard a? 

5 Vos que buscais a vossa consolapao 
nos deoses, debaixo de todo o arvoredo 
frondoso, sacrificando-lhes os vossos tenros 
filhinhos nas torrentes, debaixo dos rochedos 
sobranceiros ? 

6 Nas partes da torrente esta a tua parte, 
esta he a tua sorte: e em honra d’esses mes¬ 
mos idolos derramaste a tua libapao, offere- 
ceste o teu sacrificio. Nao me hei de eu 
entao indignar a vista d’estas cousas ? 

7 Tu pozeste o teu leito sobre hum alto e 
elevado monte, e la subiste para immolares 
hostias. 

8 E detras da porta, e atras da umbreira 
pozeste o teu monumento : porque ao pe de 
mim te descobriste, e recebeste ao adultero : 
alargaste o teu leito, e com elles fizeste con¬ 
certo : amaste o estrado d’elles com a mao 
aberta. 

9 E te adornaste para o Rei com un- 
guentos, e multiplicaste as tuas confeipoes 
cheirosas. Enviaste os teus embaixadores 
longe, e foste abatida ate os infernos. 

10 Tu te fatigaste na multidao dos teus 
caminhos : nao disseste : Cessarei: acliaste 
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de que viver pelo trabalho das tuas maos,' 
por isso nao me fizeste rogativas. 

11 Porque principio temeste tu cuidado- 
sa, pois me faitaste a fe devida, e nao te 
lembraste de mim, nem pensaste no ten 
corapao ? porque eu estava calado, e como 
quem nao via, por isso te esqueceste de 
mim. 

12 Eu publicarei a tua justica, e nao te 
aproveitarao as tuas obras'. 

13 Quando tu clamares, livrem-te os que 
tu tens ajuntado, e a todos elles levara o 
vento, arrebatal-los-ha a viracao : Mas o que 
tem confianpa em mim, herdara a terra, e 
possuira o meu santo monte. 

14 E direi: Fazei caminho, dai lugar, 
desviai-vos da vereda, tirai os tropepos do 
caminho do meu povo. 

15 Porque isto diz o Excelso, e o Sublime 
que habita na eternidade : e o seu santo 
nome habita nas alturas e no Sanctuario, e 
com o contrito e humilde d’espirito: para 
que d£ vida ao espirito dos humildes, e vi- 
vifique o corapao dos contritos. 

16 Porque eu nao pleitearei eternamente, 
nem me agastarei ate o fim: porque sahira 
da minha face o espirito, e eu farei os asso- 
pros. 

17 Eu me agastei por causa da iniquida- 
de da sua avareza, e o feri: escondi de ti a 
minha face, e me indignei: e elle se foi 
andando vagabundo no caminho do seu 
corapao. 

18 Eu vi os seus caminlios, e o sarei, e o 
reduzi, e lhe dei consolapoes a elle mesmo, 
e aos que o choravao. 

19 Criei a paz, fructo dos labios, a paz 
para aquelle, que esta longe, e para o que 
esta perto, disse o Senhor, e o sarei. 

20 Os impios porem sao como hum mar 
agitado, que nao pode acalmar, e com o 
proprio rolo vem as suas ondas a quebrar 
na praia e fazer lodo. 

21 Nao ha paz para os impios, diz o 
Senhor Deos. 

CAP1TULO LVIII. 
Israel desconhece os seus peccados. Seus 

jejuns infructuosos. Obras de misericor- 
dia recommendadas. Livramento d’ Is¬ 
rael. Fidelidade em observar o Sabbado 
do Senhor. 

LAMA, nao cesses, levanta como trom- 
beta a tua voz, e annuncia ao meu 

povo as suas maldades, e a Casa de Jacob 
os seus peccados. 

2 Porque elles cada dia me buscao, e 
querem saber os meus caminhos: como se 
fora gente que tivesse praticado a justica, e 
nao houvesse abandonado a lei do seu 
Deos: elles me fazern suas perguntas sobre 
os juizos da minha justica : querem chegar- 
se a Deos. 

3 Porque jejuamos nos, e tu nao olhaste 

LVIII. 

J para nos : humilhamos as nossas almas, e tu 
te nao deste por achado d’isso ? lie porque 
no dia do vosso jejum se acha a vossa von- 
tade, e porque vos demandais a todos os 
vossos devedores. 

4 Eis-ahi esta que vos jejuais para pro- 
seguirdes demandas e contendas, e fens 
com o punho sem piedade. Nao jejueis 
daqui por diante, como o tendes feito ate o 
dia d’hoje, para que seja ouvido no alto o 
vosso clamor. 

5 Acaso o jejum, que eu escolhi, consiste 
em affligir hum homem a sua alma por 
hum dia? esta por ventura em retorcer a 
sua cabepa como hum circulo, e em fazer 
cama de sacco e de cinza ? por ventura cha- 
maras tu a isto ieium, e dia acceitavel ao 
Senhor ? 

6 Acaso nao he antes este o jejum que 
eu escolhi ? rompe as ligaduras da impie- 
dade, desata os feixinhos que deprimem, 
deixa ir livres aquelles, que estao quebran- 
tados, e rompe toda a carga. 

7 Parte o teu pao ao que tem fome, e 
introduze em tua casa os pobres, e os pere- 
grinos: quando vires o nu, cobre-o, e nao 
desprezes a tua came. 

8 Entao rompera a tua luz como a au¬ 
rora, e a tua saude mais depressa nascera, e 
a tua justipa ira diante da tua face, e a glo¬ 
ria do Senhor te recolhera. 

9 Entao invocaras tu o Senhor, e elle te 
attendera: tu clamaras a elle, e elle te dira: 
Eis-me-aqui : se tirares do meio de ti a ca- 
deia, e deixares de estender o dedo, e de 
fallar o que nao aproveita. 

10 Quando tu desentranhares a tua alma 
para com o faminto, e encheres a sua alma 
afflicta, nascera nas trevas a tua luz, e as 
tuas trevas tornar-se-hao como o meiodia. 

11 E o Senhor te dara sempre descanpo, 
e enchera a tua alma de resplandores, e 
livrara os teus ossos, e seras como hum jar- 
dim de regadio, e como huma fonte d’aguas, 
cujas aguas nunca faltarao. 

12 E serao por ti edificados os desertos 
de muitos seculos : tu levantaras os funda- 
mentos de gerapao e de gerapao: e seras 
chamado ediiicador das seves, desviando as 
suas avenidas para seguranpa. 

13 Se^apartares do Sabbado o teu p£, o 
fazer a tua vontade no meu santo dia, e 
chamares ao Sabbado delicado, e santo 
para gloria do Senhor, e o glorificares em 
quanto nao fazes os teus caminhos, e se nao 
acha a tua vontade, para fallares palavras : 

14 Entao te deleitaras tu no Senhor, e te 
levantarei sobre as alturas da terra, e alimen- 
tar-te-hei com a heranca de Jacob teu pai. 
Porque a boca do Senhor fallou. 

CAPITULO LIX. 
Lnfidelidade d' Israel servindo de obstaculo 

para o seu livramento. Confissuo que 1s- 
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ruel fiaz das suns iniquidades. Vinda do 
Salvador. Vingan^as contra os inimigos 
do sen povo. 

TjMS-AIil esta que a mao do Senhor nao 
he abbreviada para nao poder salvar, 

nem o seu ouvido ensurdeceo para nao ou- 
vir dando attenpao. 

2 Mas as vossas iniquidades sao as que 
fizerao huma separacao entre vos, e o vosso 
Deos, e os vossos peccados sao os que lhe 
fizerao esconder de vos, a sua face, para que 
nao ouvisse com attencao. 

3 Porque as vossas maos estao mancha- 
das de sangue, e os vossos dedos de iniqui- 
dade : os vossos labios fallarao a mentira, 
e a vossa lingua profere a iniquidade. 

4 Nao ha quem invoque a justipa, nem 
ha quem julgue em verdade : mas confiao 
no nada, e fallao vaidades: elles concebfirao 
o trabalho, e parirao a iniquidade : 

5 Elles romperao ovos d’aspides, e tec&- 
rao teias d’aranha: o que comer dos ovos, 
d’elles morrera: e do que se fomentou, sa- 
hira hum basilisco. 

6 As suas teias nao servirao para vestido, 
nem elles se cobrirao das suas obras : as 
suas obras sao humas obras inuteis, e nas 
maos d’elles se achou sempre obra de ini¬ 
quidade. 

7 Os seus pes correm para fazer o mal, 
e elles se apressao para derramar o sangue 
innocente : os seus pensamentos sao huns 
pensamentos inuteis : a desolapao e o que- 
brantamento se acha nos caminhos d’elles. 

8 Elles nao conhecerao o caminho da 
paz, nem ha juizo nos passos d’elles : as 
suas veredas se lhes fizerao tortas : todo o 
que anda por ellas, ignora a paz. 

9 Por esta causa se alongou de nos o 
juizo, e nao nos abraparh a justipa : espera- 
mos a luz, c eis-que nao houve rnais que 
trevas : o resplandor, e andamos em trevas. 

10 Andamos corao cegos apalpando as 
paredes, e como se nao livessemos olhos 
fomos pelo tacto : tropepamos no pino do 
meiodia como em trevas, em lugares cober- 
tos d’escuridao como os mortos. 

11 Todos nos rugiremos como ursos, e 
meditando rolarcmos como pombas. Espe¬ 
rantos o juizo, e nao no ha : a salvapao, e 
ella se alongou de nos. 

12 Porque as nossas iniquidades se mul- 
tiplicarao diante de ti, e os nossos peccados 
derao testemunho contra nos : porque as 
nossas maldades nos sao presentes, e bem 
conhecemos as nossas iniquidades, 

13 Que peccamos e que mentimos contra 
o Senhor : e nos voltamos as costas para 
nao irmos apos o nosso Deos, para profe- 
rirmos a calumnia, e pormos por obra a 
transgressao : nos concebemos, e fallamos 
de dentro do coracao palavras de mentira. 

14 E voltou para tras o juizo, e se poz 
longe a justica : porque na prapa cahio por 
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terra a verdade, e nao pode alii entrar a 
equidade. 

15 E a verdade foi posta em esqueci- 
mento: e o que se retirou do mal, ficou 
exposto a presa: e o Senhor o vio, e ante os 
seus olhos appareceo o mal, porque nao ha 
juizo : 

16 E vio que nao ha varao : e tem ficado 
perplexo, por nao haver quem se opponha : 
mas elle salvou para si o seu braco, e a sua 
propria justica o sosteve. 

17 Vestio-se d’esta sua justipa como de 
huma courapa, e o capacete da salvapao 
assentou na. sua cabepa : poz sobre si vesti- 
dos de vinganpa, e cobrio-se de zelo como 
de hum manto. 

18 Assim como quem se prepara para 
tomar vinganpa, como para retribuir com 
indignapao a seus contrarios, e corresponder 
a seus inimigos : elle pagara as ilhas na 
mesma moeda. 

19 E os cjue demorao da parte do Occi- 
dente, temerao o nome do Senhor: e os 
que ficao da banda donde nasce o Sol, res- 
peitara5 a sua gloria: quando elle vier como 
hum rio impetuoso, a quem o espirito do 
Senhor impede; 

20 E quando vier hum Redemptor a 
Siao, e aquelles, que voltao da iniquidade 
para Jacob, diz o Senhor. 

21 Esta sera com elles a minha allianca, 
diz o Senhor: O meu Espirito, que esta em 
ti, e as minhas palavras, que puz na tua 
boca, nao se apartarao da tua boca, nem da 
boca de teus filhos, nem da boca dos filhos 
de teus filhos, diz o Senhor, des d’agora e 
ate para toda a eternidade. 

CAPITULO LX. 
Restabelecimento de Jerusalem. Tornado 

dos seus filhos. As gentes se sobmetterdo 
a ella. Sua gloria, sua alegria, suas ri- 
quezas, sua paz. 

T EVANTA-TE, esclarece-te Jerusalem : 
^ porque chegou a tua luz, e a gloria do 
Senhor nasceo sobre ti. 

2 Por quanto eis-ahi cobrirao as trevas a 
terra, e a escuridade os povos: mas sobre 
ti nascera o Senhor, e a sua gloria se^vera 
em ti. 

3 E andarao as gentes na tua luz, e os 
Reis no esplendor do teu nascimento. 

4 Levanta em roda os teus olhos, e ve: 
todos estes se tem congregado, elles vierao a 
ti: teus filhos virao de longe, e tuas filhas 
se levantarao de todos os lados. 

5 Entao veins tu, e estaras em affluencia, 
e o teu corapao se espantara, e se dilalara 
fora de si mesmo, quando se converter a ti 
a multidao do mar, vier a ti a fortaleza das 
napoes: 

6 Huma inundapao de recuas de came- 
los te cobrira, de dromedarios de Madian e 
d’Efa: todos virao de Saba, trazendo-te 
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ouro e incenso, e anunciando louvor ao 
Senhor. 

7 Todo o gado de Cedar se ajuntara em 
ti, os carneiros de Nabaioth se empregarao 
em te servir : elles me serao offerecidos so- 
bre o meu altar de propiciacao, e eu enche- 
rei de gloria a casa da minha magestade. 

8 Quem sao estes, que voao como nuvens, 
e como pombas para as suas janellas ? 

9 Porque as ilhas me estao esperando, e 
as naos do mar des do principio para eu 
trazer de longe os teus filhos: com elles a 
sua prata, e o seu ouro para ser consagrado 
ao nome do Senhor teu Deos, e ao Santo 
d’Israel, que te glorificou. 

10 E os filhos dos estrangeiros edificarao 
os teus muros, e os seus reis te servirao : 
porque eu te feri na minha indignajao : 
porem na minha reconciliafao tive miseri- 
cordia de ti. 

11 E abrir-se-hao de continuo as tuas 
portas: ellas se nao fecharao nem de dia, 
nem de noite, a fim de que te seja trazida a 
fortaleza das najoes, e te sejao conduzidos 
os seus reis. 

12 Porque a gente e o reino, que te nao 
servir, perecera : e as gentes serao devasta- 
das ate ficarem n’uma solidao. 

13 A gloria do Libano vira a ti, a faia e 
o buxo, e juntamente o pinheiro servirao 
para adornar o lugar da minha sanctificacao, 
e eu glorificarei o lugar de meus pt-s. 

14 E virao a ti encurvados os filhos d’a- 
quelles, que te abaterao, e adorarao os rastos 
dos teus pes todos os que detrahiao de ti, e 
chamar-te-hao a cidade do Senhor, a Siao 
do Santo d’Israel. 

15 Porque tu foste abandonada, eaborre- 
cida, e nao havia quem por ti passasse, eu 
te elevarei a ser a gloria immortal dos secu- 
los, a hum gozo em geracao e geracao. 

16 E mamaras o leite das gentes, e serhs 
criada ao peito dos reis : e saberas que eu 
sou o Senhor que te salvo, e o teu redemp- 
tor, o Forte de Jacob. 

17 Em lugar de cobre trarei ouro, e em 
vez de ferro trarei prata: e por madeira 
cobre, e por pedras ferro: e porei no teu 
governo a paz, e nos teus presidentes a 
justifa. 

18 Nao se ouvira mais fallar de iniqui- 
dade na tua terra, nem havera assolafao, 
nem quebrantamento nos teus termos, e oc- 
cupara a salvacao os teus muros, e o lou¬ 
vor as tuas portas. 

19 Tu nao teras mais o sol para luzir de 
dia, nem o resplandor da lua te allumiara : 
porem o Senhor te servira de luz sempiter- 
na, e o teu Deos sera a tua gloria. 

20 Nao se pora o teu sol d’alli em diante, 
e a tua lua nao minguara: porque o Senhor 
te servira de luz sempiterna, e completar-se- 
hao os dias do teu pranto. 

21 O teu povo porem serao todos os 

Justos, elles herdarao a terra para sempre, 
como vergonteas que eu plantei, e como 
obras que a minha mao fez para me glorifi- 
carem. 

22 O minimo d’elles sera sobre mil, e o 
mais pequeno sobre a nayao mais forte : 
eu o Senhor a seu tempo farei isto subita- 
mente. 

CAPITULO LXI. 
Missdo do Profeta, on para melhor dizer, 

do Messias. Livramento, e restubeleci- 
rnento d’ Israel. 

/"A ESPIRITO do Senhor repousou sobre 
^ mim, porque o Senhor me encheo da 
sua unfao : elle me enviou para evangelizar 
aos mansos, para curar os contritos de cora- 
cao, e pregar remissao aos cativos, e soltura 
aos encarcerados : 

2 Para publicar o anno da reconciliacao 
do Senhor, e o dia da vingan^a do nosso 
Deos : para consolar a todos os que cho- 
rao : 

3 Para por aos que chorao de Siao, e 
dar-lhes coroa por cinza, oleo de gozo por 
pranto, em lugar de espirito de tristeza man- 
to de louvor : e os que estao n’ella serao 
chamados os Fortes de justica, plantas do 
Senhor para lhe darem gloria. 

4 E edificarao os desertos des do seculo, 
e levantarao as antigas ruinas, e restaurarao 
as cidades abandonadas, desbaratadas em 
geracao e geracao, 

5 E faiao assento os estranhos, e apas- 
centarao os vossos gados: e os filhos dos 
estrangeiros serao vossos lavradores e vi- 
nheiros. 

6 Vos porem sereis chamados sacerdotes 
do Senhor: ministros do nosso Deos, se 
vos dira: Vos comereis a fortaleza das gen¬ 
tes, e com a gloria d’ellas ficareis ufanos. 

7 Em lugar da vossa dobrada confusao, 
e rubor, louvarao a sua parte : por amor 
d’isto elles possuirao na sua terra dobrados 
premios, terao huma alegria sempiterna. 

8 Porque eu sou o Senhor que amo a 
justica, e que aborreco os holocaustos que 
vein de rapinas : e eu estabelecerei as suas 
obras em verdade, e farei com elles huma 
perpetua allianf a. 

9 E a sua posteridade sera conhecida das 
Gentes, e celebrado o renovo d’elles no meio 
dos povos: todos os que os virem, os co- 
nhecerao, por serem estes a linhagem, a qual 
o Senhor aben^oou. 

10 Eu me regozijarei scbremaneira no' 
Senhor, e a minha alma exultara no meu 
Deos: porque elle me cobrio com vesti- 
duras de salvafao: e me rodeou com hum 
manto de justica, como a esposo affermo- 
seado com sua coroa, e como a esposa or- 
nada dos seus collares. 

11 Porque bem como a terra lanpa o seu 
germe, e assim como o jardim brota a se- 
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mente que lhe lan^arao, assim o Senhor 
Deos fara brotar a justiea, e fiorecer o lou¬ 
vor diante de todas as gentes. 

CAPITULO LXII. 
Zelo do Prof eta por Jerusalem. G loria de 

Jerusalem. Guardas sobre os seus muros. 
Ella sera chamada esposa de Deos, e ci- 
dade querida. 

OR amor de Siao eu me nao calarei, e 
por amor de Jerusalem eu nao descan- 

farei, ate que saia o seu Justo como hum 
resplandor, e se accenda como alampada o 
seu Salvador. 

2 E as gentes verao o teu Justo, e todos 
os reis o teu Inclyto : e chamar-te-hao por 
hum nome novo, que o Senhor nomeara 
pela sua boca. 

3 E seras huma coroa de gloria na mao 
do Senhor, e hum diadema real na mao do 
teu Deos. 

4 Nao seras chamada d’alli em diante a 
desamparada: e a tua terra nao sera mais 
chamada a deserta: mas seras chamada a 
minha vontade n’ella, e a tua terra a habi- 
tada: porque o Senhor poz em ti a sua 
complacencia : e a tua terra sera habitada. 

5 Por quanto habitara o mancebo com 
a donzella, e habitarao em ti os teus filhos. 
E folgara o esposo com a esposa, e o teu 
Deos folgara comtigo. 

6 Sobre os teus muros, 6 Jerusalem, puz 
guardas, elles se nao calarao jamais nem 
em todo o dia, nem em toda a noite. Vos, 
os que vos lembrais do Senhor, nao vos ca- 
leis, 

7 E nao estejais em silencio diante d’elle, 
ate que estabeleca, e ponha a Jerusalem por 
objecto de louvor na terra. 

8 O Senhor jurou pela sua dextera, e 
pelo brajo da sua fortaleza: Se eu der o teu 
trigo d’aqui em diante por comida a teus 
inimigos : e se os filhos alheios beberem o 
teu vinho, em que trabalhaste. 

9 Porque os que o recolhem, e comerao, 
e louvarao o Senhor: e os que o acarretao, 
bebe-lo-hao nos meus santos atrios. 

10 Passai, passai pelas portas, preparai a 
estrada ao povo, fazei piano a caminho, esco- 
lhei as pedras, e arvorai o estandarte aos 
povos. 

11 Eis-ahi esta que o Senhor fez ouvir 
nas extremidades da terra, dizei a filha de 
Siao : Eis-ahi vem o teu Salvador: eis-ahi 
a sua recompensa com elle, e a sua obra 
diante d’elle. 

12 E chama-los-hao, o povo santo, os 
remidos pelo Senhor. Mas tu seras chama¬ 
da: a cidade buscada, e nao a desampa¬ 
rada. 

CAPITULO LXIII. 
Vencedor que vem da Idumea todo tinto 

em sangue. Reconhecimento das miseri- 
cordias do Senhor para com Israel. Con- 
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fissao da infidelidade d'este povo. l otos 
pelo seu inteiro livramento. 

UEM he este, que vem de Edom, de 
Bosra, com as vestiduras tingidas? este 

fermoso em seu trajo, que caminha na mul¬ 
tidao da sua fortaleza. Eu, que fallo a jus- 
tija, e que sou o combatente para salvar. 

2 Porque he logo vermelho o teu vestido, 
e as tuas roupas como as dos que pizao 
n’um lagar? 

3 Eu calquei o lagar sosinho, e das Gen¬ 
tes nao se acha homem algum comigo : eu 
os pizei no meu furor, e os pizei aos p£s na 
minha ira: E o seu sangue veio salpicar os 
meus vestidos, e eu manchei todas as mi- 
nhas roupas. 

4 Porque o dia da vinganfa esta no meu 
corapao, he chegado o anno da minha re- 
dempyao. 

5 Eu olhei em roda, e nao havia Auxili- 
ador: busquei, e nao houve quern me aju- 
dasse : mas o meu brajo me salvou, e a 
minha mesma indignapao me auxiliou. 

6 E pizei aos pes os povos no meu furor, 
e os embriaguei na minha indignaf ao, e der- 
ribei por terra o seu esforfo. 

7 Eu me lembrarei das misericordias do 
Senhor, cantarei o louvor do Senhor por 
todos os bens, que o mesmo Senhor nos deo, 
e pela multidao dos seus beneficios a casa 
d’lsrael, que elle lhes fez segundo a sua cle- 
mencia, e segundo a multidao das suas mi¬ 
sericordias. 

8 E disse elle: Ainda assim este he meu 
povo, sao huns filhos que me nao hao de 
tornar a negar: e para elles se fez Salvador. 

9 Em toda a tribulapao d’elles nao foi 
angustiado, e o Anjo da sua face os salvou; 
com o seu amor, e com a sua clemencia elle 
mesmo os remio, e os ievou sobre si, e os 
exaltou em todos os dias do seculo. 

10 Mas elles o provocarao a ira, e affligi- 
rao o espirito do seu Santo : e se converteo 
para elles em inimigo, e elle mesmo os de- 
bellou. 

11 Porem elle se lembrou dos dias do 
seculo de Moyses, e do seu povo : Onde 
esta o que os tirou do mar com os pastores 
do seu rebanho ? onde esta o que poz no 
meio d’elle o espirito do seu Santo ? 

12 Que tirou pela direita a Moyses com 
o bra^o da sua magestade, que rasgou as 
aguas diante d’elles, para adquirir para si 
hum nome sempiterno: 

13 Que os conduzio pelos abysmos, como 
a hum cavallo que nao tropefa por hum 
descampado. 

14 Como a hum animal que vai des- 
cendo por huma campina, o Espirito do Se¬ 
nhor foi o seu conductor: d’esta maneira 
guiaste ao teu povo, para grangeares para ti 
hum nome glorioso. 

15 Attende-nos la do Ceo, e poe os olhos 
em nos la do teu santo domicilio, e do da 
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tua gloria : onde esta o teu zelo, e a tua for- 
taleza, a multidao das tuas entranhas, e das 
tuas misericordias ? estancarao para mini. 

16 Porque tu he que es nosso pai, e 
Abrahao nao nos conheceo, e Israel nao 
soube de nos: tu, Senhor, es nosso pai, 
nosso redemptor, o teu norae subsiste des do 
seculo. 

17 Porque nos fizeste, Senbor, extraviar 
dos teus caminhos: endureceste o nosso co- 
racao para te nao temermos ? volve-te a nos 
por amor dos teus servos, das tribus da tua 
heranya. 

18 Nossos inimigos se fizerao senhores 
do teu povo santo, eomo se elle nao fosse 
nada : pizarao aos pes o teu Sanctuario. 

19 Nos ficamos como no principio, quan- 
do ainda nos nao dominavas, nem o teu 
nome se invocava sobre nos. 

CAPITULO LXIV. 
Votos pelo livramento d'Israel. Confissdo 

da injidelidade d'este povo. Instancias 
pdo sen restabelecimento. 

/^\XALA' romperas tu os Ceos, e desceras 
de la: os montes se derreteriao diante 

%da tua face. 
2 Desfazer-se-hiao como se n’elles hou- 

vesse hum abrazamento de fogo, as aguas 
arderiao em fogo, para que o teu nome se 
fizesse notorio a teus inimigos: ficassem tur- 
badas as nayoes diante da tua face. 

3 Quando tu fizeres as tuas maravilhas, 
nos nao poderemos supporta-las: tu des- 
ceste, e os montes se derreterao diante da 
tua face. 

4 Des do seculo os homens nao ouvirao, 
nem com os ouvidos perceberao : o olho 
nao vio, excepto, tu, o Deos, o que tens 
preparado para os que te esperao. 

5 Sahiste ao encontro aquelle que se ale- 
grava, e praticava a justiya: elles se lem- 
brarao de ti nos teus caminhos : eis-ahi esta 
que tu te iraste, porque nos peccamos: em 
peccados estivemos sempre, e seremos sal- 
vos. 

6 E todos nos viemos a ser como bum 
hoinem immundo, e todas as nossas justiyas 
sao como o panno de huma'mulher mens- 
truada: e cahimos todos como a folba, e as 
nossas iniquidades como hum vento, nos 
arrebatarao. 

7 Nao ha quem invoque o teu nome : 
quern se levante e te detenha : escondeste de 
nos a tua face, e nos esmigalhaste entre as 
maos da nos9a iniquidade. 

8 E agora, Senhor, tu es nosso pai, e nos 
nao somos senao barro : e tu es o nosso 
Opifice, e todos nos somos obras das tuas 
maos. 

9 Nao te agastes muito, Senhor, e nao te 
lembres mais da nossa iniquidade, eis-nos 
aqui olha para nos, todos nos somos o teu 
povo. 

10 A cidade do teu Santo se fez deserta 
Siao ficou erma, Jerusalem esth desolada. 

1 1 A casa da nossa sanctificayao, e da 
nossa gloria, onde nossos pais te louvarao, 
reduzio-se a hum abrazamento de fogo, e to¬ 
das as nossas cousas appeteciveis viejao a 
converter-se em ruinas. 

12 Acaso conter-te-has ainda, Senhor, a 
vista d’estas desgracas, ficaias calado, e 
affligir-nos-has ate as ultimas ? 

CAPITULO LXV. 
Conversao dos Gentios. Incredulidade dos 

Judeos. Vingangas do Senhor sobre este 
povo. liestos salvados por gratia. Ben- 
gaos do Senhor sobre os setts servos. Novo 
mundo. Felicidade de Jerusalem. 

USCA'RAO-ME os que antes nao per- 
guntavao por mim, acliarao-me os que 

me nao buschrao. Eu disse : Eis-aqui fui 
eu, eis-aqui fui eu para huma gente, que 
nao invocava o meu nome. 

2 Estendi as minhas maos todo o dia a 
hum povo incredulo, que anda por hum ca- 
minho nao bom, apos dos seus pensamen- 
tos. 

3 He este hum povo, que sempre me esta 
diante da minha face provocando a ira: que 
immolao victimas nos jardins, e sacrificao 
sobre ladrilhos : 

4 Que habitao nos sepulchros, e dormem 
nos templos dos idolos: que comem came 
de porco, e hum caldo profano em suas 
tayas. 

5 Os quaes dizem: Afasta-te de mim, 
nao te avizinhes para mim, porque estas 
immundo: estes serao hum fumo no meu 
furor, hum fogo que ardera todo o dia. 

6 Eis-ahi esta que o seu peccado se acha 
escrito diante de mim: eu nao me calarei, 
mas eu os recompensarei, e lhes retribuirei 
dentro do seio d’elles. 

7 As vossas iniquidades, e juntamente as 
iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os 
quaes sacrificarao sobre os montes, e sobre 
os outeiros me affrontarao em rosto, e remu- 
nerarei a sua primeira obra no seio d’elles. 

8 Eis-aqui o que diz o Senhor: Como 
quando se acha hum fermoso bago n’um 
cacho d’uvas, e se diz : Nao o desperdices, 
porque he benyao : assim farei eu por amor 
de meus servos, de sorte que. o nao destrua 
de todo. 

9 E farei sahir de Jacob huma posteri- 
dade, e de Judahum descendente, que pos- 
sua os meus montes : e os meus elcolhidos 
herdarao esta terra, e os meus servos habita- 
rao n’ella. 

10 E as campinas serviraS de tapada de 
rebanhos, e o valle d’Accor d’acolheita de 
gados para os de meu povo, que me busca- 
rao. 

11 E quanto a vos, que deixastes o Se¬ 
nhor, que vos esquecestes do meu santo 

591 



ISAIAS LXVI. 

monte, que pondes huma mesa a Fortuna, e 
derramais libacoes sobre ella. 

12 Eu vos farei passar por conta ao fio 
da espada, e todos cahireis n’esta matanca : 
porque eu chamei, e vos nao respondestes : 
fallei, e vos nao ouvistes: e fazieis o mal 
diante de meus olhos, e escolhestes o que eu 
nao quiz. 

13 Por esta causa o Senlior Deos diz 
isto: Eis-ahi esta que os meus servos come¬ 
rao, e vos tereis fome : eis-ahi esta que os 
meus servos beberao, e vos tereis sede: 

14 Eis-ahi esta que os meus servos se 
alegrarao, e vos sereis confundidos : Eis-ahi 
esta que os meus servos cantarao louvores 
pela exultapao do seu corapao, e vos dareis 
gritos pela dor do vosso mesmo corapao, e 
pelo quebrantamento do vosso espirito uiva- 
reis. 

15 E deixareis o vosso nome para jura- 
mento aos meus escolhidos : e o Senhor 
Deos te matara, e a seus servos chamara por 
outro nome. 

16 No qual o que he abencoado sobre a 
terra, sera abencoado do Deos da verdade: 
e o que jura sobre a terra, jurara no Deos da 
verdade: porque forao entregues ao esque- 
cimento as primeiras angustias," e porque 
ficarao escondidas de meus olhos. 

17 Porque eis-aqui estou eu que crio 
huns ceos novos, e huma terra nova: e nao 
presistirao na memoria as primeiras calami- 
dades, nem subirao sobre o corapao. 

18 Mas vos folgareis, e exultareis para 
sempre n’aquellas cousas, que eu crio : por¬ 
que eis-aqui estou eu que crio a Jerusalem 
para exultapao, e ao seu povo para gozo. 

19 E exultarei em Jerusalem, e folgarei 
no meu povo : e nao se ouvira d’alli por 
diante n’elle voz de choro, nem voz de 
lamento. 

20 Nao havera alii mais menino de dias, 
nem velho que nao encha os seus dias: por¬ 
que o menino morrera de cem annos, e o 
peccador de cem annos sera amaldipoado. 

21 E edificarao casas, e habitarao n’ellas: 
e plantarao vinhas, e comerao o seu fructo. 

22 Nao lhes succedera edificarem elles 
casas, e ser outro quem as habite : nem 
plantarem elles vinhas, e vir outro que as 
desfrute : porque os dias do meu povo serao 
segundo os dias da arvore : e as obras das 
suas maos envelhecerao : 

23 Os meus escolhidos nao trabalharao 
de balde, nem elles gerarao filhos para 
turbapao : porque he esta huma estirpe 
de bemditos do Senhor, e seus netos com 
elles. 

24 E acontecera que antes que elles bra- 
dem, eu os escutarei : estando elles ainda 
fallando, eu os ouvirei. 

25 O lobo e o cordeiro se apascentarao 
juntos, o leao e o boi comerao a palha: e o 
p6 sera para a serpente o seu pao : elles nao 
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farao mal, nem matarao em todo o meu 
santo monte, diz o Senhor. 

CAPITULO LXVI. 
Templo e sacrificios dos Judeos rejeitados. 

Vingangas do Senhor contra este povo. 
Sido pare hum povo Jiel. O Senhor se 
manifesto as Jingoes. Nova geragao que 
subsistird eternamente. 

T^IS-AQUI o que diz o Senhor : o ceo he 
A-i o meu throno, e a terra he o escabello 
de meus pes : que casa he essa, que vos me 
haveis de edificar para mini ? e que lugar 
he esse do meu descanpo ? 

2 Todas estas cousas fez a minha mao, e 
todas ellas geralmente forao feitas, diz o Se¬ 
nhor. Para quem olharei eu pois, senao 
para o pobresinho, e quebrantado d’espirito, 
e que treme dos meus discursos ? 

3 O que immola hum boi, he como o 
que mata a hum homem : o que sacrifica 
huma rez, he como o que deita os miolos 
fora a hum cao: o que offerece oblapao, 
he como o que offerece sangue de porco: o 
que se lembra de queimar incenso, he como 
o que bemdiz a hum idolo. Todas estas 
cousas gostarao elles de fazer andando nos 
seus caminhos, e a sua alma se deleitou nas 
suas abominapoes. 

4 Por onde tambem eu farei gosto de 
zombar d’elles, e farei vir sobre elles o que te- 
miao : porque eu chamei, e nao havia quem 
me respondesse : fallei, e nao me derao ou- 
vidos : e fizerao o mal diante de meus olhos, 
e escolherao o que eu nao quiz. 

5 Ouvi a palavra do Senhor, os que tre- 
meis a sua palavra: os vossos irmaos, que 
vos aborrecem, e que vos rejeitao por causa 
do meu Nome, vos disserao : Seja glorifi- 
cado o Senhor, e nos o reconheceremos na 
vossa alegria : mas estes taes serao confun¬ 
didos. 

6 Voz do povo vida da cidade, voz vin- 
da do templo, voz do Senhor, que da o 
pago a seus inimigos. 

7 Antes que tivesse dor de parto, pario : 
antes que chegasse o seu parto, deo a luz 
hum filho varao. 

8 Quem jamais ouvio tal ? e quem vio 
cousa semelhante a esta ? produzira acaso a 
terra o seu fructo n’um dia ? ou parir-se-ha 
de hum jacto huma napao inteira, porque 
Siao esteve de parto e deo a luz os seus 
filhos ? 

9 Eu pois que fapo parir os outros, nao 
parirei eu mesmo, diz o Senhor? eu que 
dou aos outros a fecundidade, ficarei acaso 
esteril, diz o Senhor teu Deos ? 

10 Alegrai-vos com Jerusalem, e exultai 
n’ella todos vos, os que a amais : regozijai- 
vos com ella de prazer todos universalmente 
os que chorais sobre ella, 

11 Para que mameis, e vos vejais fartos 
ao peito da sua consolacao : para que chu- 
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peis, e nadeis nas delicias de toda a sua 
multiplicada gloria. 

12 Porque o Senlior diz isto : Eis-aqui 
estou eu que derivarei sobre ella hum como 
rio de paz, e huma como torrente que inunda 
a gloria das Gentes, a qual vos chupareis, 
aos peitos sereis levados, e sobre os joelhos 
vos acariciarao. 

13 Do modo que huma mai acaricia o 
seu filhinho, assim vos consolarei eu, e em 
Jerusalem sereis consolados. 

14 Vos o vereis, e folgara o vosso corapao, 
e os vossos ossos como herva brotarao, e co- 
nhecer-se-ha a mao do Senhor a favor de seus 
servos, e elle se indignara contra seus ini- 
migos. 

15 Porque eis-ahi vira o Senhor no fogo, 
e as suas quadrigas como hum torvelinho : 
para desafogar em recompensa com indigna- 
cao o seu furor, e a sua increpacao com la- 
fcaredas de fogo: 

16 Porque o Senhor com fogo, e armado 
da sua espada, julgara discernindo a toda a 
carne, e serao muitos os que ficarao mortos 
pelo mesmo Senhor. 

17 Aquelles que se sanctificavao, e se ti- 
nhao por limpos nos jardins detras da porta 
no interior da casa, os que comiao carne de 
porco,' e abominapao, e ratos : serao todos 
juntos consumidos, diz o Senhor. 

18 Mas eu venho a recolher as obras 
d’elles, e os seus pensamentos: com todas 
as Gentes e linguas : e elles comparecerao 
todos, e verao a minha gloria. 

19 E porei n’elles hum sinal, e os que 
d’entre elles forem salvos, eu os enviarei as 
Gentes d’alem mar, a Africa, e a Lydia, 
cujos povos atirao com setas : a Italia e a 
Grecia, as Ilhas que demorao em distancia 
longinqua, aquelles, que nao ouvirao fallar 
de mim, nem virao a minha gloria. E elles 
annunciarao a minha gloria as Gentes, 

20 E farao vir todos os vossos irmaos 
convocados de todas as napoes, como hum 
presente para o Senhor, trazidos em cava- 
Ilos, e em quadrigas, e em liteiras, e em ma¬ 
chos, e em carretas, ao meu santo monte de 
Jerusalem, diz o Senhor, como se os filhos 
d’Israel trouxessem hum presente n’um ace- 
ado vaso a casa do Senhor. 

21 E eu eseolherei d’entre elles para Sa- 
cerdotes, e Levitas, diz o Senhor : 

22 Porque bem como durarao os novos 
ceos, e a nova terra, que eu fapo subsistir 
diante de mim, diz o Senhor: assim sub- 
sistira a vossa posteridade, e o vosso 
nome. 

23 E as Festas dos primeiros dias dos 
mezes se mudarao n’outras festas de cada 
mez, e o Sabbado n’outro Sabbado: toda a 
carne vira para fazer as suas adorapoes diante 
da minha face, diz o Senhor. 

24 E elles sahirao, e verao os cadaveres 
dos homens, que prevaricarao contra mim : 
o seu bicho nao morrera, e o seu fogo nao 
se extinguira: e servirao d’espectaculo a 
toda a came ate ella se fartar de ver seme^- 
lhante objecto. 

V'ltJi b?.Lrj »i, £ OiTJ SIfp ’.'9 UOJr * (XJpJj-lciCi “I 

i*- ta jo wiici ov j u‘ye or "■ 

JEREMIAS. 

CAPITULO I. 

Jtfissao de Jeremias. Males que estao para 
vir sobre a Terra de Judd. 

ALAVRAS de Jeremias filho de Helcias: 
hum dos Sacerdotes que viviao em 

Anathoth, na terra de Benjamin. 
2 He esta a palavra do Senhor, que lhe 

foi revelada a elle nos dias de Josias filho 
d’Amon Rei de Juda, aos treze annos do 
seu reinado. 

3 Tambem lhe foi inspirada nos dias de 
Joaquim filho de Josias Rei de Juda, con- 
tinuando ate o fim do anno undecimo de 
Sedecias filho de Josias Rei de Juda, ale o 
tempo da transmigrapao de Jerusalem, no 
quinto mez. 

[Port.] 

4 E me foi dirigida a palavra do Senhor 
a qual dizia: 

5 Antes que eu te formasse no ventre de 
tua mai, te conheci : e antes que tu sahisses 
da clausura do ventre materno, te sanctifi- 
quei, e te estabeleci profefa entre as Gentes. 

6 E eu lhe disse : Ah, ah, ah, Senhor 
Deos : tu bem v&s que eu nao sei fallar, 
porque eu sou hum menino. 

7 E o Senhor me disse: Nao digas: 
Sou hum menino : por quanto a ludo o que 
te enviar, iras: e tudo, quanto eu te man- 
dar, fallaras. 

8 Nao temas diante d’elles: porque eu 
sou comtigo, para te livrar, diz o Senhor. 

9 E estendeo o Senhor a sua mao, e me 
tocou na boca : e me disse a mim o Senhor:: 
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Eis-ahi te puz na tua boca as minhas pala- j 
vras. 

10 Eis-ahi constitui eu hoje sobre as 
gentes, e sobre os reinos, para arrancares, 
e destruires, e para arruinares, e dissipares, 
e para edificares, e plantares. 

11 E me foi inspirada a palavra do Se- 
nlior, a qual dizia : Que ves tu, Jerenrias ? 
E lhe respondi : Eu vejo huma vara vigi¬ 
lante. 

12 E o Senhor me disse : Viste bem, 
porque eu vigiarei sobre a minha palavra 
para a cumprir. 

13 E segunda vez me foi dirigida a pala¬ 
vra do Senhor, a qual dizia : Que ves tu ? 
E lhe respondi: Eu vejo huma panella in- 
eendiada, que vem da banda do Aquilao. 

14 E o Senhor me disse : Do Aquilao 
se estendera o mal sobre todos os habitado- 
res da terra. 

15 Porque eis-aqui estou eu que convo- 
earei todas as familias dos Reinos do Aqui¬ 
lao, diz o Senhor: e virao e porao cada 
hum o seu throno a entrada das portas de 
Jerusalem, e sobre todos os seus muros em 
roda, e sobre todas as cidades de Juda. 

16 E eu pronunciarei com elles os meus 
juizos contra toda a malicia d’aquelles, que 
me deixarao, e que offerecerao libapoes aos 
deoses estranhos, e adorarao as obras de 
suas maos. 

17 Tu pois cinge os teus lombos, e le- 
vanta-te, e dize-lhes tudo o que eu te 
mando. Nao temas diante d’elles : porque 
eu farei que tu nao temas a sua presenpa. 

18 Por quanto eu te puz hoje como huma 
cidade fortificada, e como huma columna de 
ferro, e como hum muro de bronze, sobre 
toda a terra, a respeito dos reis de Juda, 
dos seus principes, e sacerdotes, e do seu 
povo. 

19 E pelejarao contra ti, mas nao preva- 
lecerao : porque eu sou comtigo para te li- 
vrar, diz o Senhor. 

CAPITULO II. 
Queixas do Senhor contra os jilhos d'Israel. 

Prediccues dos males que estdo para vir 
sobre elles. 

[7 ME foi dirigida a mim a palavra do 
Senhor, a qual dizia: 

2 Vai, e grita aos ouvidos de Jerusalem, 
dizendo : Isto diz o Senhor: Eu me lembrei 
de ti, compadecendo-me da tua mocidade, e 
me lembrei do amor dos teus desposorios, 
quando tu me seguiste no deserto, n’uma 
terra, que se nao semea. 

3 Israel consagrado ao Senhor, he como 
as primicias dos seus fructos : todos os que 
o devorao, delinquem: sobre elles virao 
males, diz o Senhor. 

4 Ouvi a palavra do Senhor, casa de Ja¬ 
cob, e todas as familias da casa d’Israel: 

5 Isto diz o Senhor : Que injustica acha- 
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rao em mim vossos pais quando se alonga- 
rao de mim, e forao apos da vaidade, e 
se tornarao vaos ? 

6 E nao disserao: Onde esta o Senhor, 
que nos fez sahir da terra do Egypto: que 
nos conduzio pelo deserto, por huma terra 
despovoada e sem caminho, por terra de 
sede, e imagem da morte, por terra, na qual 
nao andou varao, nem habitou homem? 

7 E eu vos introduzi em huma terra que 
he hum Carmelo, para que comesseis seus 
fructos, e o melhor d’ella: e depois de ter- 
des assim entrado, profanastes a minha 
terra, e pozestes a minha heranya em abo- 
minacao. 

8 Os Sacerdotes nao disserao : Onde esta 
o Senhor ? e os depositaries da lei nao me 
conhecerao, e os pastores prevaricarao con¬ 
tra mim : e os profetas prophetarao em nome 
de Baal, e seguirao os idolos. 

9 Por tanto ainda disputarei em juizo 
comvosco, diz o Senhor, e argumentarei com 
vossos filhos. 

10 Passai as ilhas de Cethim, e vede : e 
mandai a Cedar, e considerai bem: e vede 
se tem acontecido cousa semelhante. 

11 Se trocou alguma gente a seus dee- 
ses, que certamente nao sao deoses : mas o 
meu povo trocou a sua gloria por hum 
idolo. 

12 Pasmai, ceos, sobre isto : e ficai em 
total desolapao, portas d’elle, diz o Senhor. 

13 Porque dous males fez o meu povo: 
deixarao-me a mim, fonte d’agua viva, e ea- 
varao para si cisternas, cisternas rotas, que 
nao podem reter as aguas. 

14 Acasohe Israel algum escravo, ou filho 
de escrava? por que razao logo foi elle ex- 
posto a presa? 

15 Sobre elle rugirao os leoes, e levanta- 
rao a sua voz, reduzirao a sua terra a hum 
deserto: as suas cidades forao queimadas, e 
nao ha quern habite n’ellas. 

16 Tambem os filhos de Memphis e de 
Taphnes te affrontarao ate ao alto da cabeca. 

17 Por ventura nao te tem acontecido 
isto, porque abandonaste ao Senhor teu 
Deos n’aquelle tempo, em que te conduzia 
pelo teu caminho ? 

18 E agora que vas tu buscar no caminho 
do Egypto, para beberes huma agua turva ? 
e que tens tu com o caminho dos Assyrios, 
para beberes a agua do rio ? 

19 A tua malicia te arguira, e a tua apos- 
tasia te increpara. Sabe e ve, que ma e 
amarga cousa he o haveres tu deixado ao 
Senhor teu Deos, e o nao haver em ti tremor 
de mim, diz o Senhor Deos dos exercitos. 

20 Tu desde o principio quebraste o meu 
jugo, rompeste os meus lacos, e disseste: 
Nao servirei. Porque semelhante a huma 
mulher impudica, te prostituias em todo o 
outeiro elevado, e debaixo de toda a arvore, 
frondosa. 
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21 Quanto a mini porcini, eu te plantei 

como vinha escolhida, toda semente da ver- 
dade. Como para mini pois te has tornado 
em mal vinha estrangeira ? 

22 Ainda que tu te laves em agua de 
nitro, e amontoes herva de borith sobre ti, 
maculada estas na tua iniquidade diante de 
mim, diz o Senhor Deos. 

23 Como dizes tu : Eu nao estou man- 
chada, eu nao andei apos de Baal? vfi os 
rastos de teus pes no valle, considera o que 
alii fizeste : eras como dromedaria ligeira, 
que frequenta os seus caminhos. 

24 Como asna silvestre acostumada ao 
deserto, que abrazada no seu appetite, cor- 
reo sempre ao cheiro do que ama: ninguem 
a apartara : todos os que a buscao nao se 
fatigarao : acha-la-hao nos seus menstruos. 

25 Guarda o teu pe da desnudez, e a tua 
garganta da sede. E disseste: Nao me 
flea esperanca; de nenhuma maneira 6 farei, 
porque amei os estranhos, e apos d’elles 
andarei. 

26 Como flea confundido o ladrao quan- 
do o apanhao, assim tem sido confundidos 
os da casa d’Israel, elles e os seus reis, os 
principes, e sacerdotes, e os seus profetas, 

27 Os quaes dizem a hum pao : Tu £s 
meu pai: e a huma pedra: Tu me geraste: 
voltarao-me as costas, e nao a cara, e dirao 
no tempo da sua afflicpao: Levanta-te, e 
livra-nos. 

28 Onde estao os teus deoses que fabri- 
caste para ti? levantem-se e livrem-te no 
tempo da tua affliepao: porque os teus de¬ 
oses, 6 Juda, erao tantos em numero como 
as tuas cidades. 

29 Porque quereis vos logo contender 
comigo em juizo? todos vos me abando- 
nastes, diz o Senhor. 

30 Em vao castiguei os vossos filhos, 
elles nao receberao a correcpao: a vossa 
espada devorou os vossos profetas, como 
hum leao destruidor. 

31 He a vossa gerapao. Attendei a pa- 
lavra do- Senhor. Por ventura tenho eu 
sido para Israel hum deserto, ou terra tardia? 
pois porque tem dito o meu povo : Nos nos 
temos retirado, nao tornaremos mais para ti ? 

32 Por ventura esquecer-se-ha a donzella 
do seu ornato, ou a esposa da facha que lhe 
cinge o peito? mas o meu povo esqueceo-se 
de mim por dias que nao tem numero. 

33 Porque forcejas tu por justificar o teu 
procedimento, a fim de eu me por bem com- 
tigo, se em cima de fazeres o mal, o ensi- 
naste tambem aos outros, 

34 E nas orlas dos teus vestidos se achou 
o sangue das almas pobres, e innocentes? 
eu os achei nao em algumas covas, mas em 
todos os lugares de que a cima fallei. 

35 E disseste : Eu estou sem peccado, 
e innocente: e por esta causa aparte-se de 
mim o teu furor. Eis-ahi pois entrarei eu 

em juizo comtigo, por teres dito: Eu nao 
pequei. 

36 Que desprezivel te fizeste com tanto 
excesso, recahindo nos teus primeiros extra- 
vios ! e assim seras confundida pelo Egypto, 
bem como o foste ja por Assur. 

37 Porque nao so d’aquelle sahiras, mas 
tambem as tuas maos serao postas sobre a 
tua cabepa: porque o Senhor quebrantou 
a tua confianpa, e nada favoravel acharas 
n’elle. 

CAPITULO III. 
0 Senhor convida os filhos d'Israel a toi-- 

narem. para elle. Infidelidade de Judd. 
Chamada d'Israel, sua conversdo. Re- 
unido das duas casas d'Israel, e de Judd. 
Gloria de Jerusalem. 

VJULGARMENTE se diz: Se hum esposo 
’ repudiar a sua esposa, e separando-se 

ella d’elle, tomar outro marido: por ventura 
tornara mais este a ella ? acaso nao sera 
consideradu aquella mulher por elle como 
contaminada, e impura? tu porem te tens 
prostituido a muitos amadores: ainda assim 
torna para mim, diz o Senhor, e eu te rece- 
berei. 

2 Levanta os teus olhos ao alto, e ve onde 
nao te prostituiste : tu estavas assentada nos 
caminhos, esperando-os como hum ladrao 
em lugar solitario: e manchaste a terra com 
as tuas fornicapoes, e com as tuas maldades. 

3 Esta he a causa, porque a agua do Ceo 
foi retida, e porque as chuvas da tarde nao 
cahirao : o desearamento de huma mulher 
meretriz se apoderou de ti, nao quizeste ter 
vergonha. 

4 Logo ao menos chama-me agora, dizen- 
do: Pai meu tu es, tu es o guia da minha 
virgindade: 

5 Por ventura anojar-te-has para sempre, 
ou perseveraras ate ao fim ? Eis-ahi esta 
que fallaste, e fizeste males, e sahiste com a 
tua. 

6 E o Senhor me disse nos dias do Itei 
Josias : Acaso nao viste tu o que fez a 
rebelde Israel ? ella se foi para seu proprio 
mal acima de todos os altos montes, e por 
baixo de todas as arvores frondosas, e alii se 
deo as suas infames fornicapSes. 

7 E eu depois que ella fez todas estas 
cousas, lhe disse: Volta para mim: e nao 
voltou. 

8 E vio a prevaricadora Juda sua irma, 
que porque havia adulterado a perfida Is¬ 
rael, a tinha eu desamparado, e lhe havia 
dado libello de divorcio : e nao teve temor 
a prevaricadora Juda sua irma, mas foi-se, 
e ella tambem se prostituio. 

9 E pela facilidade da sua prostituipao 
contaminou ella toda a terra, e adulterou 
com a pedra e com o pao. 

10 E com todas estas cousas nao se vol¬ 
tou a mim sua irma a prevaricadora Juda 
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de todo o seu corapao, mas so fingidamente, 
diz o Senhor. 

11 E o Senhor me disse : Justificou a 
sua alma a perfida Israel em comparacao de 
Juda a prevaricadora. 

12 Vai, e profere a vozes estas palavras 
contra o Aquilao, e diras : Toma, pefida 
Israel, diz o Senhor, e nao apartarei a mi- 
nha face de vos : porque eu sou Santo, diz 
o Senhor, e a minha ira nao durara eterna- 
mente. 

13 Mas com tudo reconhece a tua mal- 
dade, porque contra o Senhor, teu Deos 
prevaricaste: e tens pervertido os teus ca- 
minhos aos estranhos, debaixo de todas as 
arvores frondosas, e nao ouviste a minha 
voz, diz o Senhor. 

14 Convertei-vos a mim, filhos apostatas, 
diz o Senhor: porque eu sou vosso esposo : 
e. eu vos tomarei, hum de cada cidade e 
dous de cada familia, e vos introduzirei em 
Siao. 

15 E vos darei pastores segundo o meu 
corapao, os quaes vos apascentarao com a 
sciencia e com a doutrina. 

16 E depois que vos multiplicardes, e 
crescerdes na terra n’aquelles dias, diz o 
Senhor: nao dirao mais: A Area do Tes- 
tanrento do Senhor: nem lhes vira ao pen- 
samento, nem se lembrarao d’ella: nem 
sera visitada, nem mais se restabelecera. 

17 N’aquelle tempo chamarao a Jerusa¬ 
lem throno do Senhor : e se reunirao n’ella 
todas as gentes em nome do Senhor em 
Jerusalem, e nao andarao apos da maldade 
do seu pessimo corapao. 

18 N’aquelles dias a casa de Juda ira a 
casa d’lsrael, e virao juntamente da terra do 
Aquilao para a terra, que eu dei a vossos 
pais. 

19 E eu disse: Como te contarei entre 
os filhos, e te darei a terra desejavel, a ex- 
cellente heranpa dos exercitos das Gentes ? 
E disse : Chamar-me-has pai, e nao cessaras 
de ir apos de mim. 

20 Mas do modo que huma mulher des- 
preza ao seu amante, assim me desprezou a 
mim a casa dTsrael, diz o Senhor. 

21 Huma voz se ouvio nos caminhos, 
hum pranto e alarido dos filhos dTsrael: 
porque fizerao mao o seu caminho, esque- 
cerao-se do Senhor seu Deos. 

22 Convertei-vos, filhos apostatas, e eu 
sararei os vossos extravios. Aqui estamos 
que vimos a ti: porque tu is o Senhor 
nosso Deos. 

23 Na verdade erao mentira os outeiros, 
e a multidao dos montes: em verdade no 
Senhor nosso Deos esta a salvapao dTsrael. 

24 A confusao consumio o trabalho de 
nossos pais desde a nossa mocidade, os seus 
rebanhos e as suas vacadas, os seus filhos e 
as suas filhas. 

25 Dormiremos na nossa confusao, e 
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viveremos cobertos da nossa ignominia: 
porque peccamos contra o Senhor nosso 
Deos, nos, e nossos pais, desde a nossa 
mocidade ate este dia: e porque nao ouvi- 
mos a voz do Senhor nosso Deos. 

CAPITULO IV. 
Promessas do Senhor a Israel. Exkorta os 

de Judd a prevenir a sua ira. Annuncia- 
Ihes a terrivel destruiedo que esta a vir 
sobre elles. Sentimento do Profeta por 
esta causa. O Senhor todavia os nao per- 
dera de todo. 

E tu, Israel, voltares, diz o Senhor, con- 
verter-te-has a mini: se tirares de diante 

da minha face os teus tropepos, nao experi- 
mentaras abalo. 

2 E juraras : Vive o Senhor em verdade, 
e em juizo, e em justipa : e o bemdirao as 
Gentes, e lhe darao louvor. 

3 Porque isto diz o Senhor ao varao de 
Juda, e de Jerusalem : Alqueivai para vos 
o pousio e nao semeeis sobre espinhos: 

4 Circumcidai-vos ao Senhor, e tirai os 
prepucios de vossos eoracoes, varoes de 
Juda, e habitadores de Jerusalem, para que 
nao succeda que de repente saia como fogo 
a minha indignapao, e se accenda, e nao 
haja quern a apague, tudo por causa da ma- 
lignidade dos vossos pensamentos. 

5 Annunciai em Juda, e fazei ouvir em 
Jerusalem: fallai, e publicai ao som de 
trombeta na terra: grilai em alta voz, e 
dizei: Ajuntai-vos todos, e entremos nas ci- 
dades fortificadas, 

6 Levantai o estandarte em Siao. Es- 
forpai-vos, nao estejais parados, porque eu 
fapo vir do Aquilao hum mal, e huma gran¬ 
de assolacao. 

7 Sahio o leao do seu covil, e levantou-se 
o roubador das Gentes, sahio do seu paiz, 
para reduzir a tua terra a hum deserto : as 
tuas cidades serao destruidas, sem que n’el- 
las fique algum habitador. 

8 Pelo que cobri-vos de cilicios, chorai, 
e pranteai : porque se nao apartou de nos a 
ira do furor do Senhor. 

9 E acontecera isto n’aquelle dia, diz o 
Senhor : Desfalecera o corapao do rei, e o 
coracao dos principes: e pasmarao os sa- 
cerdotes, e os profetas serao consternados. 

10 E eu disse : Ai, ai, ai, Senhor Deos. 
He possivel que enganaste a este povo e a 
Jerusalem, dizendo-lhes : Vos tereis paz : e 
eis agora lhe chega a espada ate a alma. 

11 N’aquelle tempo dir-se-ha a este povo 
e a Jerusalem : Hum vento abrazador asso- 
pra nos caminhos que do deserto conduzem 
a filha do meu povo, nao para aventar, nem 
para alimpar. 

12 D’estes me vira hum vento impetuo- 
so : e eu agora fallarei os meus juizos com 
elles. 

13 Eis-ahi subira como huma nuvem, e 
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romo tempestade o seu carro : mais velozes 
que aguias os seus cavallos : ai de nos, por- 
que somos destruidos. 

14 Lava, 6 Jerusalem, o teu cora^ao de 
toda a maldade, para que sejas salva : ate 
quando permanecerao em ti pensamentos 
peeeaminosos ? 

15 Porque huma voz vinda de Dan, nos 
annuncia, e faz saber que he chegado o 
idolo, que vein do monte d’Ephraim. 

16 Dizei as napoes : Eis-ahi se ouvio 
dizer em Jerusalem, virem gentes de guerra 
de huma terra remnta, e darem o seu brado 
sobre as cidades de Juda. 

17 Pozerao-se sobre ella ao redor, como 
guardas de campo : por quanto ella me 
provocou a ira, diz o Senhor. 

18 Os teus caminhos, e os teus pensa¬ 
mentos te trouxerao estas cousas : essa tua 
malicia, porque he amarga, pois chegou ate 
o teu coracao. 

19 Em minhas entranhas, em minhas en- 
tranhas sinto dor, os affectos do meu coracao 
se tem turbado em mim : nao me calarei, 
porque a minha alma ouvio a voz da trom- 
beta, hum alarido de batalha. 

20 Tormento sobre tormento foi chama- 
do, e assolada foi toda a terra: de improviso 
tem sido destruidas as minhas tendas, subi- 
tamente as minhas pelles. 

21 Ate quando o verei fugir, ouvirei a 
voz da buzina ? 

22 Porque o meu povo nescio nao me 
conheceo : filhos insensatos sao, e sem pru- 
dencia: sabios sao para fazer o mal, mas 
nao souberao fazer o bem. 

23 Olhei para a terra, e eis-que estava 
vazia, e era nada: e para os ceos, e nao 
havia n’elles luz. 

24 Vi os montes, e eis-que se moviao : e 
todos os outeiros tremiao. 

25 Olhei, e nao havia homem: e todas 
as aves do ceo se haviao retirado. 

26 Olhei, e eis-que estava deserto o Car- 
melo : e todas as suas cidades forao destrui¬ 
das na presen^a do Senhor, e na presenpa 
da ira do seu furor. 

27 Porque, isto diz o Senhor: deserta 
ficara toda a terra, portim com tudo eu a 
nao destruirei de todo. 

28 Chorara a terra, e entristecer-se-hao 
os ceos de cima: porque fallei, considerei, e 
nao me arrependi, nem desistx d’isso. 

29 AVoz do cavalleiro, e do que despede 
a seta fugio toda a cidade: entrarao pelas 
asperezas, e subirao pelos rochedos: todas 
as cidades forao geralmente desamparadas, 
e n’ellas nao habita nem hum homem. 

30 E tu devastada que faras ? quando te 
vestires de purpura, quando te adornares de 
colares de ouro, e pintares os teus olhos 
com antimonio, em vao te enfeitaras : 
desprezarao-te os teus amantes, buscarao a 
tua morte. 

HAS V. 

31 Porque ouvi huma como voz de mu- 
lher que esta de parto, angustias como de 
puerpera : Voz da filha de Siao que esta 
moribunda, estendendo as suas maos : ai de 
mim que desmaiou a minha alma por causa 
dos mortos. 

CAPITULO V, 
Corrupted) gerul dos habitantes de Jerusalem. 

Estranha o Senhor aos filhos d’ Israel a 
sua infidelidade, e incredulidade. Annun¬ 
cia o castigo de sens crimes. Promette 
nao os exterminar de todo. 

AI volta as ruas de Jerusalem, e vede, 
e considerai, e andai procurando nas 

suas prapas, a ver se achais hum homem, 
que fa^a Justica, e busque a verdade : e eu 
lhe perdoarei a ella. 

2 E se ate disserem, Vive o Senhor: 
ainda assim jurarao falso. 

3 Senhor, os teus olhos olhao para a 
fidelidade : tu os feriste, e elles o nao sen- 
tirao: moeste-os a golpes, e elles recusarao 
acceitar a correc^ao : endurecerao as suas 
faces mais que huma pedra, e nao quizerao 
voltar. 

4 Mas eu disse : Talvez sao os pobres, e 
insensatos os que ignorao o caminho do 
Senhor, o juizo do seu Deos. 

5 Irei ter pois com os grandes, e fallar- 
lhes-hei: porque estes conhecerao o cami¬ 
nho do Senhor, o juizo do seu Deos : e eis- 
aqui esta que estes juntos quebrarao mais o 
jugo, romperao as prizoes. 

6 Por isso o leao do bosque os ferio, o 
lobo de noite os destruio, o leopardo andou 
vigilante sobre as suas cidades : todo aquel- 
le, que d’elles sahir, sera preso: porque se 
tem multiplicado as suas prevaricafoes, tem- 
se endurecido as suas apostasias. 

7 Sobre que te poderei eu ser propicio ? 
teus filhos me abandonarao, e jurao por 
aquelles, que nao sao deoses : fartei-os, e 
adulterarao, e satisfaziao a sua paixao em 
casa da meretriz. 

8 Tornarao-se cavallos de lanfamento, 
quando estao no maior ardor: cad a hum 
rinchava a mulher do seu proximo. 

9 Pois nao hei de castigar eu estas cou¬ 
sas, diz o Senhor ? e n’uma gente como esta 
nao se ha de vingar a minha alma ? 

10 Escalai os seus muros e derribai-os, 
mas nao a acabeis de todo : extingui-lhe os 
troncos das suas famiiias, porque nao sao 
do Senhor. 

11 Porque tem com prevaricafao preva- 
ricado contra mim a casa d’Israel, e a casa 
de Juda, diz o Senhor. 

12 Negarao ao Senhor, e disserao : Nao 
he elle : nem vira mal sobre nos : nao vere- 
mos a espada, nem a fome. 

13 Os Profetas fallarao ao vento, e nao 
lhes foi dada resposta: estas cousas pois 
lhes virao. 

14 Isto diz o Senhor Deos dos exercitos ; 
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Porque lraveis proferido esta palavra: eis- 
aqui dou eu as minhas palavras na tua boca 
por fogo, e a este povo por lenha, e aquelle 
os devorara. 

15 Eis-aqui esta que eu trarei sobre vos 
huma gente de longe, Casa d’Israel, diz o 
Senhor : huma gente robusta, huma gente 
antiga, huma gente, cuja lingua nao sab eras, 
nem entenderas o que ella falla. 

16 A sua aljava sera como hum sepul- 
chro aberto, todos elles geralmente serao 
fortes. 

17 E ella comera as tuas searas, e o teu 
pao : devorara os teus fillios e as tuas filhas : 
nutrir-se-ha dos teus rebanhos, e das tuas 
vacadas : comera as tuas vinhas, e as tuas 
figueiras : e destruira com o ferro as tuas 
cidades fortificadas, nas quaes tu tens a 
confianca. 

18 Com tudo isso, n’aquelles dias, diz 
o Senhor, nao acabarei de huma vez com- 
voseo. 

19 E se disserdes: Porque nos fez o Se- 
uhor nosso Deos todas estas cousas ? lhes 
diras a elles: Assim como me haveis aban- 
donado, e haveis servido a hum Deos estra- 
nho na vossa terra, assim servireis aos es- 
trangeiros em terra nao vossa. 

20 Annunciai isto a casa de Jacob, e 
fazei-o ouvir em Juda, dizendo : 

21 Ouve, povo insensato, que nao tens 
cora^ao : vos, que tendo olhos, nao vedes : 
e que tendes ouvidos, e nao escutais, 

22 Pois que, nao me temereis a mim, 
diz o Senhor? e na minha presen^a nao 
vos arrependereis ? Eu que puz a area 
por limite do mar, mandamento perdura- 
vel, que nao acabara: e levantar-se-hao as 
suas ondas, e nao prevalecerao : e empo- 
lar-se-hao, e nao o passarao fora das suas 
balizas : 

23 Mas a este povo se lhe tern feito o 
scu cora^ao incredulo e rebelde, elles se 
apartarao e apostatarao. 

24 E nao disserao no seu corapao : Te- 
mamos o Senhor nosso Deos, que nos da a 
seus tempos a chuva do cedo, e do tarde : 
conservando-nos a fertil abundancia de huma 
annual colheita. 

25 As vossas iniquidades desviarao estas 
cousas: e os vossos peccados apartarao de 
vos o bem: 

26 Porque no meu povo se acharao im- 
pios, que armavao silladas, como os caca- 
dores d’aves, pondo la^os e redes, para apa- 
nhar os homens. 

27 Como gaiola cheia d’aves, assim sao 
as suas casas cheias de dolo : por isso se 
tern engrandecido e enriquecido. 

28 Engordarao e engrossarao : e trans- 
gredirao as minhas palavras perversissima- 
mente. Nao julgarao a causa da viuva, nao 
encaminharao a c.ausa do orfao, nem tizerao 
justija aos pobres. 
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29 Acaso nao punirei eu estes exeessos, 
diz o Senhor? ou de huma gente como esta 
nao se vingara a minha alma ? 

30 Cousas espantosas, e estranhas se tern 
feito na terra: 

31 Os profetas prophetizavao a mentira, o 
os sacerdotes os applaudiao com as suas 
maos : e o meu povo amou essas cousas : 
que castigo nao vira pois sobre esta gente 
no seu ultimo fim ? 

CAPITULO VI. 
Assolagao de Jerusalem, e de Judd. Iuji- 

delidade d'este povo. Falsa paz que lhe 
he promettida. Scntinelas postas, e nao 
ouvidas. Informar-se do bom caminho, e 
andar por elle. Jeremias foi estabelecido 
sobre este povo para o provar. 

A RMAI-VOS de fortaleza, filhos de Ben- 
■ jamin, no meio de Jerusalem, e fazei 

soar a trombeta em Thecua, e levantai o 
estandarte sobre Bethacarem : porque da 
banda do Aquilao appareceo hum mal, e 
huma grande ruina. 

2 A huma fermosa, e delicada assemelhei 
a filha de Siao. 

3 A ella virao os pastores, e os seus reba¬ 
nhos : pozerao n’ella ao redor as suas ten- 
das : cada hum apascentara aquelles, que 
estao debaixo da sua mao. 

4 Preparai-vos a lhe declarar a gueria : 
levantai-vos, e subamos ao meio ilia : ai de 
nos, que declinou o dia, porque as sombras 
se fizerao mais compridas pela tarde. 

5 Levantai-vos, e subamos de noite, e 
deitemos abaixo todas as suas casas. 

6 Porque isto diz o Senhor dos exercitos: 
Cortai as arvores do contorno, e fazei hum 
maraehao a roda de Jerusalem: esta lie.a 
cidade destinada a minha vinganfa, porque 
todo o genero de calhmnia reina no meio 
d’ella. 

7 Como a cisterna tomou fria a agoa que 
em si recebeo, assim esta cidade tornou fria 
a sua malicia: a iniquidade e a desolapao 
se ouvira n’ella, diante de mim estao sem 
cessar a miseria e o acoute. 

8 Escarmenta, Jerusalem, para que nao 
succeda, que a minha alma se aparte de ti, 
nao succeda que eu te tome em terra deser- 
ta, e despovoada. 

9 Eis-aqui o que diz o Senhor dos exer¬ 
citos : Ate ao ultimo cacho, como em vin- 
dima, se rabiscarao os restos de Israel. 
Volta a tua mao como o vindimador ao 
cesto. 

10 A quem fallarei eu? e a quem ad- 
moestarei que me ouja ? eis-que os seus 
ouvidos estao incircumcidados, e nao podem 
ouvir : eis-que a palavra do Senhor foi para 
elles hum motivo de opprobrio, e nao na 
receberao. 

11 Por isso he que eu estou eheio do 
jfuror do Senhor: cancado estou de solfrer : 
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derrama a indignapao sobre o menino que 
aada pela rua, e juntamente sobre o con- 
gresso dos mancebos : porque o marido 
sera prezo com a mulher, o velho com o 
decrepito. 

12 E as suas casas passarao a estranhos, 
os campos, e igualmente as mulheres : por¬ 
que eu estenderei a minha mao sobre os 
habitantes da terra, diz o Senhor. 

13 Por quanto desde o mais pequeno ate 
o maior todos estao entregues a avareza: e 
desde o profeta ale o sacerdote todos pro.- 
cedem com dblo. 

14 E cuiavao as chagas da filha do meu 
povo com ignominia, dizendo: paz, paz : 
quando nao havia paz. 

15 Confundirao-se porque fizerao abo- 
minapao : ou por melhor dizer, nem a 
mesma confusao os pode confundir, nem 
souberao que cousa era envergonhar-se: 
por isso cahirao entre a turba dos mortos : 
no tempo da sua visitapao cahirao, diz o 
Senhor. 

16 Eis-aqui o que diz o Senhor : Tende- 
vos sobre os caminhos, e vede, e perguntai, 
quaes sao as antigas veredas, para conhecer- 
des o bom caminho, e andai por elle : e 
achareis refrigerio para as vossas almas. E 
elles responderao: Nao andaremos por 
certo. 

17 E constitui humas sentinellas sobre 
vos. Ouvi a voz da trombeta. E elles res¬ 
ponderao : Nao ouviremos por certo. 

18 Por tanto ouvi, 6 Gentes, e tu, 6 con- 
gregapao, ve com quanto rigor os tratarei eu 
a elles. 

19 Ouve terra : Eis-ahi farei eu vir cala- 
midades sobre este povo, fructo dos seus 
pensamentos : porque nao ouvirao as mi- 
nhas palavras, e rejeitarao a minha lei. 

20 Para que me trazeis vos incenso de 
Saba, e cana de suave cheiro de terra lon- 
ginqua ? os vossos holocaustos nao me sao 
acceitos, nem as vossas victimas me agra- 
darao. 

21 Por tanto isto diz o Senhor: Eis- 
aqui estou eu que trarei a ruina sobre este 
povo, e cahirao entre elles juntamente os 
pais e os filhos, o vizinho, e o proximo pe- 
recerao. 

22 Isto diz o Senhor: Eis-aqui vem hum 
povo da terra do Aquilao, e huma napao 
grande se levantara dos fins da terra. 

23 Tomara seta e escudo ; ella he cruel, 
e nao tera piedade: a sua voz soara como o 
mar: e montarao em cavallos, dispostos 
como hum homem valente a pelejar contra 
ti, filha de Siao. 

24 Ouvimos a sua fama, affroxarao-se as 
nossas maos : alcanpou-nos a tribulacao, as 
dores como a que esta de parto. 

25 Nao saiais aos campos, e nao andeis 
pelo caminho : porque a espada do inimigo 
he o espanto ao redor. 

26 Filha do meu povo, veste-le de cilicio, 
e revolve-te na cinza: toma luto como por 
hum filho unico, pranto amargo porque de 
repente vira sobre nos o destruidor. 

27 Por averiguador forte te tenho posto 
sobre o meu povo : e saberas, e examinaras 
o caminho d’elles. 

28 Todos esses principes que estao fora 
de caminho, que andao com engano, sao 
cobre e ferro : todos se tern corrompido. 

29 Faltou o folle, o chumbo foi consu- 
mido no fogo; debalde o metteo o confundi- 
dor na foija : porque as suas malicias nao 
se consumirao. 

30 Chamai-os huma prata falsa, porque 
o Senhor os rejeitou. 

CAPITULO VII. 
Va confianga dos Judeos no templo do Se¬ 

nhor, quando elles o deshonravdo com os 
seus grandes peccados. Prohibe o Senhor 
a Jeremias, que nao ore por este povo. 
Sacrificios inuteis sem obediencia. 

"DALAVRA que pelo Senhor foi dirigida 
a Jeremias, a qual dizia : 

2 Poe-te em pe a porta da casa do Se¬ 
nhor, e prega ahi estas palavras, e dize: 
Ouvi a palavra do Senhor todo Juda, que 
entrais por estas portas, para adorardes ao 
Senhor. 

3 Eis-aqui o que diz o Senhor dos exer- 
citos, o Deos d’lsrael: Fazei bons os vossos 
caminhos, e os vossos affectos : e eu habita- 
rei comvosco n’este lugar. 

4 Nao ponhais a vossa confianpa em 
palavras de mentira, dizendo : templo do 
Senhor, templo do Senhor, este templo he 
do Senhor. 

5 Porque se dirigirdes bem os vossos 
caminhos, e os vossos affectos : se fizerdes 
justipa aos que pleiteiao entre si, 

6 Se nao opprimirdes o estrangeiro, e o 
pupillo, e a viuva, nem derramardes o san- 
gue innocente n’este lugar, e se nao andar- 
des apos dos deoses alheios para vossa pro¬ 
pria desgrapa: 

7 Habitarei comvosco n’este lugar: na 
terra que dei a vossos pais desde o seculo e 
ate ao seculo. 

8 Eis-ahi esta que vos confiais para vosso 
mal em palavras de mentira, que vos nao 
servirao para nada: 

9 Para furtar, matar, adulterar, jurar fal- 
so, sacrificar aos idolos, e ir apos dos deoses 
estranhos, que nao conheceis. 

10 E viestes, e vos presentastes diante de 
mim n’esta casa, onde o meu nome foi ir.- 
vocado, e dissestes: Estamos livres, ainda 
que tenhamos commettido todas estas abo- 
minapoes. 

11 Logo esta minha casa, onde foi invc- 
cado o meu nome diante de vossos olhos, 
nao he assim que esta feita hum covil de 
ladroes? Eu, eu sou: eu o vi, diz o Senhor. 
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12 Ide ao meu lugar em Silo, onde habi- 
fou o meu nome desde o principio : e vede 
o que lhe eu fiz por causa da malicia do 
meu povo d’Israel: 

13 E agora porque tendes feito todas 
estas obras, diz o Senhor: e eu vos fallei 
levantando-me de manha, e fallando eu, 
ainda assim me nao ouvistes : e vos chamei, 
e nao respondestes : 

14 Farei eu a esta casa onde o meu 
nome foi invocado, e na qua! vos pondes a 
vossa confianpa : e a este lugar, que eu vos 
dei a vos e a' vossos pais, assim como fiz a 
Silo. 

15 E eu vos lanparei bem longe da mi- 
nha face, como lancei a todos os vossos 
irmaos, a toda a linhagem d’Ephraim. 

16 Tu pois nao rogues por este povo, 
nem emprehendas por elles louvor nem ora- 
$.'ao, e nao te opponhas a mim : porque te 
nao escutarei. 

17. Acaso nao v&s tu o que estes fazem 
nas cidades de Juda, e nas pracas de Jeru¬ 
salem ? 

18 Os filhos ajuntao a lenba, e os pais 
accendem o fogo, e as mulheres misturao a 
manteiga com os mais adjuntos necessarios 
para fazerem tortas a rainha do Ceo, e para 
sacrificarem a deoses estranhos, e para me 
provocarem a ira. 

19 Acaso elles a mim he que me provo- 
eao a ira, diz o Senhor ? ou nao he antes a 
si mesmos que fazem mal para confusao do 
seu rosto ? 

20 Por tanto isto diz o Senhor Deos ; 
Eis-ahi esta que o meu furor, e a minha 
indignapao se anda forjando sobre este lu¬ 
gar, sobre os homens, e sobre os animaes, e 
sobre as arvores do campo, e sobre os fruc- 
tos da terra, e se accendera, e nao se 
apagara. 

21 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’Israel : Ajuntai os vossos holo- 
eaustos as vossas victimas, e comei d’essas 
carnes. 

22 Porque eu nao fallei com vossos pais, 
nem llies mandei no dia, em que os tirei da 
terra do Egypto, eousa alguma aeerca dos 
holocaustos e das victimas : 

23 Mas eis-aqui o que eu lhes mandei, 
dizendo: Ouvi a minha voz, e eu serei o 
vosso Deos, e vos sereis o meu povo : e an- 
dai por todo o caminho, que eu vos pres- 
erevi, para serdes bem succedidos. 

24 E nao me ouvirao, nem me applica- 
sao os seus ouvidos : mas forao-se apos dos 
seus appetites,, e da pravidade do seu mal- 
vado coracao : tornarao para tras, em vez de 
irem para diante, 

25 Desde o dia em que seus pais sahirao 
da terra do Egypto, ate ao dia de hoje. E eu 
vos enviei a vos todos os meus servos os pro- 
fetas, levantando-me cada dia muito cedo, e 
prevenindo-vos em vo-los mandar. 
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26 E nao me ouvirao, nem me applica- 
rao os seus ouvidos: mas endurecerao a sua: 
cerviz : e obrarao peior que seus pais. 

27 E tu lhes dims a elles todas estas pa- 
lavras, e nao te escutarao: e chama-los-has, 
e nao te responderao. 

28 E lhes dira a elles : Esta he huma 
gente, que nao ouvio a voz do Senhor seu 
Deos, nem recebeo as suas instruc^oes: 
acabou-se a fe, e ella se exterminou da boca 
d’elles. 

29 Corta os teus cabellos, e lanca-os fora, 
e levanta o teu pranto ao alto : porque cr 
Senhor arrojou de si, e abandonou a gerapao 
do seu furor, 

30 Porque os filhos de Juda commette- 
rao o mal diante de meus olhos, diz o Se¬ 
nhor ; elles pozerao os seus tropeyos na 
casa, em que foi invocado o meu nome, 
para a profanarem : 

31 E edificarao os altos de Tofeth, que 
esta no valle do filho d’Ennom : para quei- 
marem no fogo a seus filhos, e a suas filhas : 
o que eu nao mandei, nem pensei no meu 
coracao. 

32 Por tanto eis-ahi virao dias, diz o 
Senhor, e nao se dira mais Tofeth, nem valle 
do filho de Ennom : senao valle da matan- 
pa: e enterrarao em Tofeth, porque nao- 
havera mais lugar. 

33 E os corpos mortos deste povo ser- 
virao de pasto as aves do ceo, e as alima- 
rias da terra, e nao havera quem dalli as 
enxote. 

34 E farei que se nao ou^a nas cidades 
de Juda, e nas pranas de Jerusalem voz de 
gozo, e voz de alegria, voz de esposo, e voz 
de esposa; porque a terra sera posta eira 
desolacao. 

CAPITULO VIII. 

Castigo do Senhor sobre Jerusalem. Irnpe- 
nitencia d'este povo. Fa/sos sabios. As- 
solacdo da Judea. Afflicgao do profeta. 
Gemidos da filha de Siao. Resina, Me¬ 
dico de Galaad. 

■JVT’AQELLE tempo, diz o Senhor: Lan- 
carao fora das suas sepulturas os ossos 

dos reis de Juda, e os ossos dos seus prin- 
cipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos 
dos profetas, e o ossos d’aquelles, que em 
Jerusalem tem habitado : 

2 E expo-los-hao ao sol, e a lua, e a 
toda a milicia do eeo, que elles amarao, e a 
quem servirao, e apos de quem andarao, e 
a quem buscarao, e adorarao : nao serao 
recolhidos, nem sepultados : ficarao sobre 
a face da terra, como hum muladar. 

3 E escolherao antes a morte que a vida 
todos os que ficarem d’esta rele deprava- 
dissima em todos os lugares, que forao de- 
samparados, aonde eu os arrojei, diz o Se¬ 
nhor dos exercitos. 
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4 E tu lhes diras a elles: Isto diz o Se¬ 
nhor : Por ventura o que cahe nao se le- 
vantara ? e o que se desviou nao tornara ? 

5 Pois porque se tem desviado este povo 
em Jerusalem com huma obstinada aposta- 
tasia ? Tem abrapado a mentira, e nao 
quizerao voltar. 

6 Attend!, e escutei: ninguem falla o que 
he bom, nenhum ha qtie fapa penitencia do 
seu peccado, dizendo : Que fiz eu ? Todos 
voltao para onde a sua paixao os leva, como 
hum cavallo que corre a toda a brida para o 
combate. 

7 O milhafre no ceo conheceo a sua 
estapao: a rola, a andorinha, e a cegonha 
observarao a conjuntura da sua arribapao: 
mas o meu povo nao conheceo o juizo do 
Senhor. 

8 Como assim dizeis : sabios somos nos, 
e a lei do Senhor esta comnosco ? Verda- 
deiramente o ponteiro mentiroso dos Escri- 
bas gravou a mentira. 

9 Confundidos forao os sabios; aterrados 
e presos, tem sido : porque desprezarao a 
palavra do Senhor, e nenhuma sabedoria ha 
n’elles. 

10 Pelo que darei suas mulheres a estra- 
nhos, seus campos a outros herdeiros : por¬ 
que desde o mais pequeno ate ao maior todos 
seguem a avareza: desde o propheta ate ao 
sacerdote todos forjao a mentira. 

11 E curavao as chagas da filha do meu 
povo, para sua ignominia, dizendo: Paz, 
paz : quando nao havia paz. 

12 Ficarao confundidos, porque commet- 
terao a abominapao; ou antes, nao forao con- 
fundidos pela confusao, nem souberao, que 
era envergonhar-se : por tanto cahirao entre 
os que perecerem, no tempo da suavinganpa 
cahirao, diz o Senhor. 

13 Eu os congregarei juntos, diz o Se¬ 
nhor : nao ha uva nas vides, nem ha figos 
na figueira, a folha cahio: e eu lhes dei o 
que lhes escapou. 

14 Porque estamos nos quietos? ajuntai- 
vos, e entremos na cidade fortificada, e 
guardemos ahi silencia: porque o Senhor 
nosso Deos nos fez calar, e nos deo a 
beber agua de fel: porque peccamos contra 
o Senhor. 

15 Esperamos a paz, e este bem nao che- 
gava : o tempo da medicina, e eis que so 
havk temor. 

16 O estrepito da cavallaria inimiga se 
percebeo ja desde Dan, a voz dos rinchos 
dos guerreiros d’elle estremeceo toda a ter¬ 
ra : e vierao e devorarao a terra, e quanto 
havia n’ella: a cidade, e os seus habita- 
dores. 

17 Porque eis vos enviarei eu huns ser- 
pentes regulos contra os quaes nao podem 
nada os encantamentos : e vos morderao, 
diz o Senhor. 

18 A minha dor he sobre toda a dor, o 

meu corapao esta melancolizado dentro de' 
mim. 

19 Eis-ahi a voz do clamor da filha do 
meu povo desde huma terra longinqua: 
Por ventura nao esta o Senhor em Siao, ou 
nao esta o seu rei no meio d’ella? Por que 
razao logo me provocarao elles a ira com os 
seus idolos, e com estranhas vaidades ? 

20 O tempo da seifa he passado, o estio 
findou-se, e nos nao fomos salvos. 

21 Quebrantado estou, e entristecido pela 
dor da filha do meu povo, o espanto se 
apoderou de mim. 

22 Acaso nao ha resina em Galaad ? ou 
nao se acha la Medico ? Por que razao 
logo nao tem encourado a cicatriz da filha 
do meu povo ? 

CAPITULO IX. 
Chora Jeremias a mortandade dos fdhos de 

Judd. Nenhuma fidelidadt ha entre elles. 
Busca o Senhor hum homem sahio, que 
perceba os seus juizos. Mulheres chamadas 
para chorar a desolaqao de Judd. Vin- 
ganqas do Senhor sobre Judd, e sobre os 
povos vizinhos. 

UEM dara agua a minha cabepa, e hu¬ 
ma fonte de lagrimas a meus olhos? e 

eu chorarei de dia, e de noite os mortos da 
filha do meu povo? 

2 Quem me dara no deserto hum albergue 
de passageiros, e eu deixarei o meu povo, e 
me apartarei d’elles? Porque todos sao huns 
adulteros, hum congresso de prevaricadores. 

3 E estenderao a sua lingua como arco 
de mentira, e nao de verdade : fortifiearao- 
se na terra, porque passarao de maldade em 
maldade, e nao me conhecarao,diz o Senhor. 

4 Cada hum se guarde do seu proximo, e 
nao se fie de nenhum de seus irmaos: por¬ 
que todo o irmao armando cambapd dara 
sancadilha, e todo o amigo andara com 
falsidade. 

5 E cada hum d’elles se rira de seu irmao, 
e nao fallarao a verdade: porque ensinaraa 
a sua lingua a proferir a mentira : estudarao 
como haviao de fazer injustipas. 

6 A tua habitacao he no meio do engano : 
por amor do engano refusarao conhecer me, 
diz o Senhor. 

7 Por tanto isto diz o Senhor dos exer- 
citos: Eis-aqui estou eu que os fundirei, e 
ensaiarei ao fogo: porque que outra cousa 
farei eu a vista da filha do meu Povo ? 

8 A lingua d’elles he huma seta que fere, 
ella fallou o engano: na sua boca falla paz 
com o seu amigo, e occultamente Ihe arma 
ciladas. 

9 Acaso nao punirei eu estes excessos, 
diz o Senhor? ou n’uma gente como esta 
nao se vingara a minha alma ? 

10 Sobre os montes romperei em choro 
e lamento, e sobre os lugares amenos do 
deserto desaffogarei em pranto : porque tem 
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sido incendiados de maneira que nao ha 
homem que passe por alii: e nao ouvirao 
a voz de quem os possuia: desde a ave do 
ceo ate aos animaes mudarao de sitio e se 
retirarao. 

11 E reduzirei Jerusalem a montoes de 
area, e a covis de dragoes: e entregarei as 
eidades de Juda a desola^ao, sem que 
fique alii morador. 

12 Quem he o varao sabio que entenda 
isto, e a quem se dirija a palavra da boca 
do Senhor, para que publique isto, porque 
causa tem perecido a terra, e tem sido abra- 
zada como hum deserto, de maneira.que nao 
ha quem passe por ella ? 

13 E disse o Senhor: Porque elles aban- 
donarao a minha lei, que eu lhes dei, e nao 
ouvirao a minha voz, e nao andarao n’ella : 

14 E se forao atras da pravidade do seu 
corajao, e apos de Baal: como elles apren- 
derao de seus pais. 

15 Por tan to isto diz o Senhor dos 
exercitos, o Deos d’Israel: Eis-aqui estou 
eu que alimentarei a este povo com losna, e 
dar-lhes-hei por bebida aguade fel. 

16 E envia-los-hei dispersos para entre 
humasgentes, que elles e seus pais nao con- 
hecerao : e enviarei apos elles a espada, ate 
serem consumidos. 

17 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’Israel: Considerai attentamente, e 
chamai carpideiras, e venhao, e enviaqpor 
aquellas que sao habeis, e se apressem : 

18 Dem-se pressa, e principiem o lamento 
sobre nos: distillem lagrimas os nossos 
olhos, e as nossas palpebras se alaguem de 
rios d’aguas. 

19 Porque esta voz de lamenta^ao se 
ouvio em Siao: Como havemos sido des- 
truidos, e cheios de tao grande confusao? 
porque abandonamos a terra, por haverem 
sido derribadas as nossas casas. 

20 Ouvi pois, mulheres, a palavra do 
Senhor: e recebao os vossos ouvidos o 
discurso da sua boca: e ensinai a vossas 
filhas o lamento: e cada huma a sua vizinha 
o pranto: 

21 Porque a morte subio pelas nossas 
janellas, ella entrou nas nossas casas, para 
perder as nossas crianjas nas ruas, os nossos 
mancebos nas pranas. 

22 Falla: Isto diz o Senhor: E cahirao 
os cadaveres dos homens como esterco sobre 
a face de hum campo, e como feno para 
detras do segador, e nao ha quem os recolha. 

23 Isto diz o Senhor: Nao se glorie o 
sabio no seu saber, nem se glorie o forte na 
sua forpa, e nao se glorie o rico nas suas 
riquezas: 

24 Por6m n’isto se glorie aquelle, que se 
gloria, em conhecer-me, e em saber que eu 
sou o Senhor que fayo misericordia, e juizo, 
e justica sobre a terra : porque estas cousas 
me agradao, diz o Senhor. 

602 

- 25 Eis-ahi vem dias, diz o Senhor: e 
virei com a minha visita sobre todo o que 
tem o prepucio circumcidado, 

26 Sobre o Egypto, e sobre Juda, e sobre 
Edom, e sobre os filhos d’Ammon, e sobre 
Moab, e sobre todos os que se achao com o 
cabello cortado em redondo, que morao no 
deserto : porque todas as Gentes tem prepu¬ 
cio, mas toda a casa d’Israel vem a ser huns 
incircumcisos de corafao. 

CAPITULO X. 
Exhorta o Senhor a casa d’ Israel a que nao. 

tome parte na idolatria das Gentes no seu 
cativeiro. Adverte a Jerusalem que se 
prepare para a assolagdo que a ameaga. 
Jerusalem conjura o Senhor que aparte 
(Vella a sua indignagdo. 

UVI a palavra que fallou o Senhor 
acerca de vos casa d’Israel. 

2 Isto diz o Senhor: Nao aprendais 
segundo os caminhos das Gentes: e nao 
temais os sinaes do ceo, como temem as 
Gentes: 

3 Porque as leis dos povos sao vans: 
porque o artifice cortou hum madeiro do 
bosque, trabalhando-o com o machado. 

4 Adornou-o . com prata, e com ouro : 
com pregos, e a martelladas o unio para se 
nao desconjuntar. 

5 A’semelhanpa de palmeira forao feitas, 
e nao fallarao : andarao com ellas de huma 
parte para a outra, porque nao podem dar 
passo: nao as temais pois, porque nem 
podem fazer mal, nem bem. 

6 Ninguem ha semelhante a ti, Senhor : 
grande es tu, e grande o teu nome em 
fortaleza. 

7 Quem te nao temera, 6 rei das Gentes ? 
porque tua he a honra: entre todos os 
sabios das gentes, e em todos os seus reinos 
nenhum ha semelhante a ti. 

8 Elles serao igualmente convencidos 
por huns insipientes e fatuos : doutrina he 
de vaidade o madeiro d’elles. 

9 A prata enrolada se traz de Tharsis, e o 
ouro de Ofaz obra de mestre, e mao de fun- 
didor: de jacintho e de purpura he a 
vestidura d’elles: obras de mestres sao todas 
estas cousas. 

10 Mas o Senhor, esse he o Deos verda- 
deiro: elle o Deos vivo, e o Rei sempitemo: 
a sua indignapao se abalara a terra : e as 
gentes nao supportarao as suas ameapas. 

11 Vos pois lhes direis assim: Os deoses 
que nao fizerao os ceos, e a terra, perepao 
da terra, e do que esta debaixo do ceo. 

12 O que fez a terra com o seu poder, poz 
em ordem o mundo com a sua sabedoria, e 
estendeo os ceos com a sua prudencia. 

13 A’ sua voz da elle huma multidao de 
aguas no ceo, e eleva as nuvens dos extre- 
mos da terra: resolve em chuva os relampa- 
gos, e fez sahir o vento dos seus thesouros.' 
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14 Todos estes home ns se tornarao nescios 
pela sua sciencia, confundido ficou todo o 
artifice no seu simulachro : porque cousa falsa 
he a que fundio, e nao ha espirito n’elles. 

15 Ellas sao cousas vans, e obra digna 
de riso: no tempo da sua visitapao perecerao. 

16 Nao he semelhante a estes o que he a 
porpao de Jacob: pois elle he o que formou 
todas as cousas : e Israel he vara da sua he- 
ranpa: o Senhor dos exercitos he o seu nome. 

17 Ajuntada terra a tua confusao, tu que 
moras enr lugar cercado. 

18 Porque isto cliz o Senhor; Eis-aqui 
estou eu que atirarei d’esta vez para bem 
longe com os habitadores d’esta terra, e eu 
os attribularei de modo, que todos sejao 
achados. 

19 Ai de mim pela minha dilacerante 
dor, a minha chaga he muito maligna. Mas 
eu disse; Certamente enfermidade minha 
he esta, e eu a sopportarei. 

20 A minha tenda foi destruida, todas as 
minhas cordas se romperao, os meus filhos 
sahirao de mim, e nao subsistem ; d’aqui 
em diante nao ha quem estenda o meu 
pavilhao, e levante as minhas pelles. 

21 Porque ospastores obrarao loucamen- 
te, e nao buscarao o Senhor; por isso 
nao entenderao, e todo o seu rebanho se 
desarranjou. 

22 Eis-ahi vem huma voz perceptivel, e 
hum grande tumulto da terra do Aquilao: 
para reduzir as cidades de Juda a hum 
deserto, e a morada de dragoes. 

23 Eu sei, Senhor, que nao he do homem 
o seu caminho: nem he do varao o andar, 
e o dirigir os seus passos. 

24 Castiga-me, Senhor, porcm seja isto 
segundo o teu juizo: e nao no teu furor, 
para que nao succeda que tu me reduzas a 
hum nada. 

25 Derrama a tua indignacao sobre as 
gentes que te nao- conhecerao, e sobre as 
provincias, que nao invocarao o teu nome: 
porque tragarao a Jacob, e o devorarao, e o 
consumirao, e dissiparao a sua gloria. 

CAPITULO XI. 
Habituates de Judd, e de Jerusalem exhorta- 

dos a observar o pacto do Senhor. Sua 
injidelidade. Vinganqas do Senhor. Deos 
prohibe a Jeremias que nao ore por 
elles. Malvados intentos que elks for- 
mavao contra Jeremias. Profecia contra 
Anathoth. 

ALAVRA que foi dirigida pelo Senhor 
a Jerusalem, a qual dizia : 

2 Ouvi as palavras d’esta allianpa, e 
fallai aos varoes de Jurla, e aos moradores 
de Jerusalem. 

3 E lhes diras a elles : Isto diz o Senhor 
Deos d’Israel: Maldito o varao, que nao 
ouvir as palavras d’esta allianpa, 

4 A qual eu fiz com vossos pais no dia, 

em que os tirei da terra do Egypto, da foi' 
nalha de ferro, dizendo: Ouvi a minha voz, 
e fazei todas as cousas, que vos mando, e 
vos sereis o meu povo, e eu serei o vosso 
Deos: 

5 Para que eu renove o juramento, que 
jurei a vossos pais, que eu lhes daria huma 
terra que manasse leite, e mel, assim corno 
he o dia de hoje. E respondi, e disse : Amen, 
Senhor. 

6 E o Senhor me disse: Dize a vozes 
todas estas palavras nas cidades de Juda, 
e fora de Jerusalem, dizendo: Ouvi as 
palavras d’esta allianca, e observai-as : 

7 Porque eu conjurei com instancia a 
vossos pais no dia, em que os tirei da Terra 
do Egypto ate hoje em dia: levantando- 
me de manha os conjurei, e disse: Ouvi a. 
minha voz: 

8 E nao a ouvirao, nem inclinarao o seu 
ouvido: mas seguio cada hum a pravidade 
do seu corapao maligno: e fiz vir sobre 
elles todas as palavras d’esta allianpa, que 
lhes mandei observar, e nao a obser- 
varao. 

9 E o Senhor me disse: Huma conjura- 
pao se achou nos varoes de Juda, e nos 
moradores de Jerusalem. 

10 Tornarao as primeiras maldades de 
seus pais, que nao quizerao ouvir as minhas 
palavras: e estes tambem forao apos de 
deoses estranhos para os servir: a casa 
de Israel, e a casa de Juda romperao a mi¬ 
nha allianca, que eu fiz com seus pais. 

11 Pelo que isto diz o Senhor: Eis-aqui 
estou eu que farei vir sobre elles calamidades, 
das quaes nao poderao sahir: e clamarao a 
mim, e eu os nao ouvirei. 

12 E irao as cidades de Juda, e os mo¬ 
radores de Jerusalem, e clamarao aos deoses, 
a quem offerecem libapoes, e nao os livra- 
rao no tempo da sua affliepao. 

13 Porque os teus Deoses, 6 Juda, 
erao segundo o numero das tuas cidades: e 
segundo o numero das tuas ruas, 6 Jerusalem, 
pozeste aras de confusao, aras para offere- 
ceres lihaloes a Baal. 

14 Tu pois nao queiras orar por este 
povo, e nao emprehendas por elle louvor 
algum, nem orapao: porque eu os nao 
ouvirei no tempo em que elles clamarem a 
mim, no tempo da sua affliepao. 

15 Donde vem, que aquelle que eu amo 
commetteo tantas maldades na minha casa? 
acaso as carnes santas apartarao de ti as 
tuas malicias em que te gloriaste ? 

16 0 Senhor te poz o nome de oliveira 
fecunda, fermosa, fertil, vistosa: a voz da 
sua palavra se accendeo n’ella hum grande 
fogo, e se queimarao as suas ramas. 

17 E o Senhor dos exercitos que te 
plantou, pronunciou calamidades contra ti: 
por causa dos males da casa d’lsrael, e da 
casa de Juda, que elles fizerao em seu 
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damno para me irritar, offerecendo libapoes 
a Baal. 

18 Mas tu, Senhor, assim mo mostraste, 
e eu fo conheci: tu entao me descobriste os 
intentos d’elles. 

19 E eu era como hum manso cordeiro, 
que he levado a ser victima : e nao soube 
que elles formarao designios contra mim, 
dizendo: Ponhamos o pao no seu pao, e 
exterminemo-lo da terra dos viventes, e nao 
haja mais memoria do seu nome. 

20 Mas tu, Senhor dos exercitos, que 
julgas segundo a equidade, e que sondas os 
affectos e os corapoes, faze que eu veja as 
vinganpas que tomaras d’elles : pois a ti 
descobri a minha causa. 

21 Por tanto isto diz o Senhor aos varoes 
d’Anathoth, que buscao a tua alma, e dizem: 
Nao prophetaras em nome do Senhor, e nao 
morreras as nossas maos. 

22 Por tanto, isto diz o Senhor dos exer¬ 
citos ; Eis-aqui estou eu que irei com a mi¬ 
nha visita sobre elles : os mancebos morre- 
rao a espada, os filhos d’elles, e suas filhas 
morrerao de fome. 

23 E nao fiearao reliquias d’elles : porque 
enviarei castigos sobre os varoes d’Anathoth, 
anno de visitapao para elles. 

CAPITULO XII. 
O pro feta se queixa a Deos da prosperidade 

dos maos. Deos Ike annuncia as persegui- 
qoes que elle tern de soffrer. Desu/aqdo 
da her am; a do Senhor. Vinganpas do Se¬ 
nhor sobre os pbvos de Judd. Restabele- 
cimento dos tnesmos pbvos. 

USTO na verdade 6s tu, Senhor, se eu 
disputar comtigo: por tanto, cousas 

justas te fallarei a ti: Porque molivo he 
prosperado o caminho dos impios: succede 
bem a todos os que prevaricao, e fazem mal ? 

2 Plantaste-os, e lanparao raizes, medrao 
e fazem fructo: perto estas tu da boca d’el¬ 
les, e longe das suas entranhas. 

3 E tu, Senhor, tens-me conhecido, tens- 
me visto, e tens provado o meu corapao 
comtigo : ajunta-os como rebanho para o 
degolladouro, e destina-os para o dia da 
matanpa. 

4 At6 quando chorara a terra, e se sec- 
cara a herva de todo o campo pela maldade 
dos que morao n’ella? consumidos tendo 
sido os animaes, e as aves, porque disserao: 
Nao vera elle os nossos novissimos. 

5 Se te fatigaste em seguir correndo aos 
que hiao a pe, como poderas competir com 
os que vao a cavallo ? e se tiveres estado 
quieto em terra de paz, que faras na soberba 
do Jordao? 

6 Porque assim os teus irmaos, como os 
da casa de teu pai, ainda esses mesmos pe- 
lejarao contra ti, e clamarao apos de ti a 
grandes vozes : nao te fies d’elles quando te 
fallarem com agrado. 
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7 Deixei a minha casa, abandonei a rni- 
nha heranpa : dei a minha amada alma em 
maos de seus inimigos. 

8 Tal se me tern tornado a minha heranpa 
como leao em selva : tem dado voz contra 
mim, por isso eu a aborreci. 

9 Acaso he para mim a minha heranpa 
como huma ave de varias cores ? acaso he 
como a ave pintada por todo o corqo ? vinde, 
congregai-vos todas as alimarias da terra, 
apressai-vos a devora-la. 

10 Muitos pastores destruirao a minha 
vinha, pizarao a minha porpao: trocarao a 
minha appetecivel heranpa em deserto de 
solidao. 

11 Tornarao-na em desolapao, e chorou 
sobre mim : tem sido inteiramente desolada 
toda a terra: porque nao ha nenhum que 
considere no seu corapao. 

12 Por todos os caminhos do deserto 
vierao destruidores, porque a espada do Se¬ 
nhor devorara desde hum extremo da terra 
ate outro extremo : nao ha paz para nenhum 
vivente. 

13 Semearao trigo, e segarao esp'inhos: 
receberao a heranpa, mas nao lhes aprovei- 
tara : envergonhados sereis de vossos fructos, 
pela ira do furor do Senhor. 

14 Isto diz o Senhor contra todos os 
meus vizinhos pessimos, que tocao a he¬ 
ranpa, que reparti pelo meu povo d’Israel: 
Eis-aqui estou eu que os arrancarei a elles 
da sua terra, e arrancarei a casa de Juda do 
meio d’elles. 

15 E quando os houver arrancado, voltar- 
me-hei, e haverei piedade d’elles: e os farei 
voltar cada hum a sua heranpa, e cada hum 
a sua terra. 

16 E acontecera isto : se escarmentados 
aprenderem os caminhos do meu povo, de 
maneira que jurem no meu nome : Vive o 
Senhor, assim como ensinarao o meu povo 
ajurarpor Baal: serao edificados no meio 
do meu povo. 

17 Porem senao ouvirem, arrancarei pela 
raiz e com exterminio aquella gente, diz o- 
Senhor. 

CAPITULO XIII. 
Cinto de Jeremias escondido, e apodrecido 

dentro do buruco de huma pedra. Figura 
do povo de Judd entregue nas rncios das 
naqoes. Exhorta Jeremias este povo a 
Jazer penitencia. Estranha-lhe a sua inji- 
delidade, e annuncia-lht as vinganqas do 
Senhor. 
STO me disse a mim o Senhor: Vai, e 
compra para ti hum cinto de linho, e 

po-lo-has sobre os teus lornbos, e nao o 
mettas na agua. 

2 E comprei hum cinto conforme a pa- 
lavra do Senhor, e o puz a roda dos meus 
lombos. 

3 E foi dirigida a mim segunda vez a- 
palavra do Senhor, a qua! dizia: 



4 Toma o cinto que compraste, que tens 
a roda dos teus lombos, e levantando-te vai 
ao Euphrates, e esconde-o alii no buraco de 
liuma pedra. 

5 E fui, e escondi-o no Euphrates, como o 
Senhor mo havia mandado. 

6 E succedeo que passados muitos dias, 
me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eu¬ 
phrates : e toma d’alli o cinto, que te mandei 
que o escondesses alii. 

7 E fui ao Euphrates, e cavei, e tomei o 
cinto do lugar, onde o havia escondido: e 
eis-que ja tinha apodrecido o cinto, de tal 
sorte que nao servia parauso algum. 

8 E me foi dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

9 Isto diz o Senhor: Assim farei apo- 
drecer a soberba de Juda, e a muita soberba 
de Jerusalem. 

10 A estes povos perversissimos, que nao 
querem ouvir as minhas palavras, e andao 
na pravidade do seu corapao: e forao apos 
dos deoses estranhos, para os servir, e os 
adorar: e serao como esse cinto, que para 
nenhiim uso he bom. 

11 Porque assim como se une o cinto 
aos lombos de hum homem, assim eu uni 
estreitamente comigo toda a casa d’lsrael, e 
toda a casa de Juda, diz o Senhor: para 
que fossem o meu povo, e do meu nome, e 
para meu louvor, e para minha gloria: e 
nao ouvirao. 

12 Pelo que lhes diras a elles estas pa¬ 
lavras : Isto diz o Senhor Deos d’lsrael; 
Toda a vasilha se enchera de vinho. E elles 
te dirao a ti: Acaso ignoramos que toda a 
vasilha se enchera de vinho ? 

13 E tu lhes diras a elles: Isto diz o Se¬ 
nhor ; Eis-aqui estou eu que encherei de em- 
briaguez a todos os moradores d’esta terra, e 
aos Reis da estirpe de David que se assentao 
sobre o seu throno, e aos sacerdotes, e aos 
profetas, e a todos os moradores de Jeru¬ 
salem : 

14 E po-los-hei a cada hum dispersos de 
seu irmao, e igualmente aos pais, e aos 
filhos, diz o Senhor: nao perdoarei, e nao 
me aplacarei: nem usarei de clemencia, 
para que os nao destrua. 

15 Ouvi, e percebei nos vossos ouvidos: Nao 
vos ensoberbepais, porque o Senhor fallou. 

16 Dai gloria ao Senhor vosso Deos, 
antes que sobre venhao as trevas, e antes que 
tropecem vossos pes nos montes tenebrosos: 
esperareis luz, e muda-la-ha em sombra de 
morte, e em escuridao. 

17 Porque se isto nao ouvirdes, chorara 
a minha alma em segredo a vista da vossa 
soberba: Pranteando chorara, e os meus 
olhos verterao lagrimas, porque foi cativo o 
rebanho do Senhor. 

18 Dize ao rei, e a rainha: Humilhai- 
vos, assentai-vos no chao, porque a coroa da 
vossa gloria cahio da vossa cabepa. 

19 As cidades do meiodia estao fechadas, 
e nao ha quern as abra : todo Juda foi trans- 
ferido na transmigrapao geral. 

20 Levantai os vossos olhos, e vede os 
que vem do Aquilao onde esta o rebanho, 
que te foi confiado, esse teu gado famoso ? 

21 Que diras, quando Deos te visitar? 
porque tu os ensinaste contra ti, e os instru- 
iste para tua ruina : acaso nao te tomarao 
dores, como as de mulher que esta de parto ? 

22 E se disseres no teu corapao : Porque 
me vierao estes males? Pela multidao das 
tuas iniquidades tem sido descoberto o mais 
vergonhoso que em ti ha, tem-se contami- 
nado as tuas plantas. 

23 Se hum Ethiope pode mudar a sua 
pelle, ou hum leopardo as suas malhas: 
podereis vos tambem fazer o bem, vos que 
nao aprendestes senao a fazer o mal. 

24 E eu os espalharei como a moinha, 
que pelo vento he arrebatada no deserto. 

25 Esta he a tua sorte, e a parte da tua 
medida que teras de mim, diz o Senhor, 
porque te esqueceste de mim, e tens confia¬ 
do na mentira. 

26 Por isso eu tambem descobri as tuas 
coxas das pemas contra a tua face, e appa- 
receo a tua ignominia, 

27 Os teus adulterios, e os teus rinchos, a 
maldade da tua fornicapao : eu vi as abomi¬ 
nates que tu fizeste sobre os oiteiros no 
meio do campo. Ai de ti Jerusalem, nao 
seras tu jamais limpa, resolvendo-te a me 
seguires: ate quando ainda ? 

CAPITULO XIV. 
Sicca, e fame na terra de Judd. Oraqao de 

Jeremias em nome do povo. Falsos pro- 
Jetas, que seduzem o povo, promettendo-lhe 
a paz. Renova Jeremias as suas instancias 
em nome do povo. 

ALAVRA do Senhor, que foi dirigida a 
Jeremias, pelo que diz respeito a huma 

secca. 
2 Chorou a Judea, e cahirao as suas por- 

tas, e ficarao obscurecidas por terra, e subio 
o clamor de Jerusalem. 

3 Os Magnates enviarao os seus infe- 
riores por agua: forao a tira-la, nao acharao 
agua, voltarao com os seus cantaros vazios: 
confundirao-se e affligirao-se, e cobrirao as 
suas cabepas. 

4 Pela desolacao da terra, porque nao 
veio chuva sobre a terrra, se eonfundirao os 
lavradores, cobrirao as suas cabepas. 

5 Por quanto a cerva tambem pario no 
campo a sua cria, e a abandonou: porque 
nao havia herva. • 

6 E os asnos montezes pozerao-se nos 
rochedos, engolirao vento como os dragoes, 
desfalecerao os seus olhos, porque nao havia 
herva. 

7 Se as nossas iniquidades houverem 
dado testemunho contra nos: tu, Senhor, 
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usa conmosco de dementia por amor do teu 
nome, porque-muitas sao as nossas rebeldias, 
contra ti temos peccado. 

8 O’ esperanca d’Israel, Salvador seu no 
tempo da tribulapao: porque has de ser 
n’esla terra coino lium estranho, e como hum 
viandante que toma o seu caminho para al- 
vergar na estalajem por pouco tempo. 

9 Porque has de ser tu como hum ho- 
mem vagabundo, como hum homem forte 
que nao pode salvar ? mas tu, Senhor, entre 
nos estas, e o teu nome tern sido invocado 
sobre nos, nao nos desampares. 

10 Isto diz o Senhor a este povo, que 
gostou de mover os seus pes, e nao repou- 
sou, nem agradou ao Senhor: Agora se 
lembrara das maldades d’elles, e visitara os 
seus peccados. 

11 Outrosi me disse o Senhor: Nao me 
pe^as, que eu perdoe a este povo. 

12 Quando tiles jejuarem, eu nao ouvirei 
as suas rogativas : e se tiles me offerecerem 
holocaustos, e victimas, eu os nao aceitarei: 
porque os consumirei pela espada, e pela 
fome, e pela peste. 

13 E disse eu : Ah, ah, ah, Senhor Deos, 
os profetas lhes dizem; Nao vereis espada, 
e nao havera fome entre vos, mas tile vos 
dara paz verdadeira n’este lugar. 

14 E me disse o Senhor; Os prophetas 
falsamente vaticinao em meu nome : nao os 
enviei, nem lho mandei, nem lhes fallei: 
tudo o que vos prophetizao he huma visao 
mentirosa, e huma adivinhacao, e impos- 
tura, e engano do seu corapao. 

15 Por tanto isto diz o Senhor acerca dos 
profetas, que prophetizao em meu nome, ain¬ 
da que eu os nao tenha enviado, dizendo: 
A espada, e a fome nao affligirao esta terra: 
Estes mesmos profetas hao de ser consumi- 
dos a espada, e a fome. 

16 E os povos, a quern prophetizao, serao 
lanpados nas ruas de Jerusalem com a fome, 
e a espada, e nao havera quem os sepulte; 
tiles mesmos, e suas mulheres, seus filhos, 
e filhas, e derramarei o seu mal sobre 
tiles. 

17 E lhes diras a tiles esta palavra: Der- 
ramem os meus olhos lagrimas de noite, e de 
dia, e nao cessem: porque de grande ruina 
ficou maltratada a virgem filha do meu povo, 
de chagaTnuito maligna em extremo. 

18 Se eu sahir aos campos, eis-alli se 
vem mortos a espada: e se entrar na cidade, 
eis-alli se achao attenuados de fome. Ate o 
profeta, e o sacerdote forao a huma terra, 
que nao conheciao. 

19 Por ventura rejeitaste de todo a Juda ? 
ou aborreceo a tua alma a Siao ? logo por¬ 
que nos tens ferklo, sem que nos reste me- 
lhora alguma? esperamos a paz, e nao ha 
bem: e o tempo da cura, e eis-nos todos em 
perturbapao. 

20 Nos reconhecemos, Senhor, as nossas 
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impiedades, as iniquidades de nossos pais, 
porque peccamos contra ti. 

21 Nao nos entregues ao opprobrio por 
amor do teu nome, nem permittas que seja- 
mos a affronta do solio da tua gloria: lem- 
bra-te nao annulles a tua allianpa comnosco. 

22 Acaso ha entre os simulacros das gen- 
alguns que fapao chover ? ou podern os 
ceos dar chuvas ? nao es tu o Senhor nosso 
Deos, a quem esperamos ? pois tu tens feito 
tod as estas cousas. 

CAPITULO XV. 
0 Senhor recusa perdoar aos habitantes de 

Juda. O profeta se lamenta de estar feito 
hum objecto de con tradiefio para o seu 
povo. Implora os soccorros do Senhor. Q 
Senhor the promette enche-lo de fortaleza, 
e livra-lo de seus inimigos. 

O Senhor me disse: Ainda que Moyses, 
e Samuel se pozerem diante de mim, 

nao esta a minha alma com este povo: tira- 
os de diante da minha face, e saiao. 

2 E se te disserem a ti: Para onde sahire- 
mos ? lhes diras a elles: Isto diz o Senhor : 
O que para a morte, para a morte: e o que 
para a espada, para a espada: e o que para 
a fome, para a fome: e o que para o cati- 
veiro, para o cativeiro. 

3 E eu enviarei sobre elles quatro sortes 
de castigo, diz o Senhor: a espada para os 
matar, e os caes para os despedaparem, e as 
aves do ceo e alimarias da terra para os de- 
vorarem e fazerem em pedapos. 

4 E eu os exporei a furiosa perseguipao 
de todos os reinos da terra: por causa de 
Manasses, filho d’Ezechias Rei de Juda, por 
tudo o que fez em Jerusalem. 

5 Quem se compadecera logo de ti, 6 
Jerusalem ? ou quem se entristecera por ti ? 
ou quem ira a rogar pela tua paz ? 

6 Tu me deixaste, diz o Senhor, tu vol- 
taste para tras: por isso eu estenderei a mi¬ 
nha mao sobre ti, e te matarei: porque estou 
cansado de te rogar. 

7 E espalha-los-hei com a pa nas portas 
da terra: matei, e destrui o meu povo, e 
ainda com tudo isso nao se tem deixado dos 
seus caminhos. 

8 Multiplicadas forao por mim as suas 
viuvas, mais que as areias do mar: enviei 
contra elles hum Exterminador, que ao meio 
dia matasse o menino nos brapos da mai: 
espalhei pdas cidades hum repentino ter¬ 
ror. 

9 A que pario sete, enfraqueceo, a sua 
alma cahio em desfaleeimento : o Sol se poz 
para ella, quando ainda era dia; ella ficou 
coberta de confusao, e de vergonha ; e os 
que ficarem d’ella, da-los-hei a espada a 
vista de seus inimigos, diz o Senhor. 

10 Ai de mim, minha mai: porque me 
geraste varao de contenda, varao de discor- 
dia em toda a terra? nuncalhes dei dinheiro 
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a usura, nem a mini mo deo ninguem: to- 
dos me amaldipoao. 

11 O Senhor diz; Juro que o teu fim ira 
em bem, que eu te assisti no tempo da af- 
llicpao, e no tempo da tribulacao contra o 
inimigo. 

12 Acaso ligar-se-ha o ferro com o ferro 
da parte do Aquilao, e o bronze ? 

13 Fu darei sem prepo ao saque as tuas 
riquezas, e os teus thesouros por todos os 
teus peccados, e em todos os teus limites. 

14 E trarei os teus inimigos, de huma 
terra, que nao sabes; porque o fogo se tem 
ateado no meu furor, sobre vos ardera. 

15 Tu o sabes, Senhor, lembra-te de 
mim, e visita-me, e defende-me d’aquelles, 
que me perseguem, nao tardes em amparar- 
me ; sabe que por amor de ti tenho soffrido 
afronta. 

16 Acharao-se os teus discursos, e eu os 
comi, e a tua palavra foi para mim o prazer 
e a alegria do meu corapao; porque invo- 
cado foi o teu nome sobre mim, Senhor 
Deos dos exercitos. 

17 Nao me assentei no congresso dos es- 
carnecedores, nem me gloriei a face da tua 
mao; eu estava sentado so, por quanto me 
encheste de ameapas. 

18 Porque se tem feito perpetua a minha 
dor, e a minha chaga maligna recusou ser 
curada ? tem-se tornado para mim como en- 
gano de aguas que nao sao fieis. 

19 Por esta causa o Senhor diz isto : Se 
te converteres, eu te converterei, e estaras 
diante da minha face; e se apartares o pre- 
cioso do vil, seras como a minha boca; vol- 
tar-se-hao dies para ti, e tu nao te voltaras 
para elles. 

20 E dar-te-hei eu a este povo por hum 
muro de bronze, por hum muro forte: e pe- 
lejarao contra ti, e nao poderao mais do que 
tu: porque eu comtigo sou para te salvar, e 
te livrar, diz o Senhor. 

21 E livrar-te-hei da mao dos malvadis- 
simos, e redemir-te-hei da mao dos fortes. 

CAPITULO XVI. 
Prohibe o Senhor ao profeta que nao case, 

nem tome parte no Into, nem na alegria do 
seu povo. Cativeiro dos Jillios d'Israel. 
Seu livramento. 

ID ME foi dirigida a palavra do Senhor, a 
qual dizia: 

2 Tu nao tomaras mulher, nem teras fi- 
lhos, nem filhas n’este lugar. 

3 Porque isto diz o Senhor acerca dos 
filhos, e das filhas, que sao gerados n’este 
lugar, e acerca de suas mais, que os conce- 
berao : e acerca de seus pais, de cuja estirpe 
nascerao n’esta terra: 

4 De mortescausadasd’enfermidades mor- 
rerao : nao serao chorados, nem enterrados, 
em hum muladar sobre a face da terra esta- 
rao : e a cutello, e de fome serao consumi- 

dos : e o cadaver d’elles servira de pasto as 
aves do ceo, e as alimarias da terra. • 

5 Porque isto diz o Senhor : Nao entres 
na casa do convite, nem vas a casa onde se 
chora, nem os consoles: porque eu relirei 
d’este povo a minha paz, diz o Senhor, a mi¬ 
nha misericordia, e as minhas commisera- 
poes. 

6 E morrerao grandes, e pequenos n’esta 
terra : nao serao sepultados, nem chorados, e 
nao se farao por elles incisoes, nem por elles 
se raparao os cabellos. 

7 E nao partirao entre elles pao para con- 
solar ao que chora sobre hum morto : e nao 
lhes darao a beber hum vaso d’agua para os 
consolar sobre seu pai e mai. 

8 E nao entres na casa do banquete, para 
te assentares tanto a comer, como a beber 
com elles : 

9 Porque isto diz o Senhor dos exercitos, 
o Deos d’Israel: Eis-aqui estou eu que des- 
terrarei d’este lugar a vossos olhos, e em 
vossos dias a voz de jubilo, e a voz d’alegria, 
a voz de esposo, e a voz de esposa. 

10 E quando annunciares a este povo to- 
das estas cousas, e te disserem : Porque 
fallou o Senhor sobre nos todo este grande 
mal ? que iniquidade he a nossa ? e que 
peccado he o nosso, que nos commettemos 
contra o Senhor nosso Deos ? 

11 Tu lhes diras : He porque vossos pais 
me abandonarao, diz o Senhor: e forao 
apos dos deoses estranhos, e os servirao, e 
os adorarao : e a mim me abandonarao, e 
nao guardarao a minha lei. 

12 E vos mesmos ainda fizestes peior, do 
que vossos pais : porque eis-ahi esta que 
cada hum vai atras da pravidade do seu mao 
corapao, para me nao dar ouvidos. 

13 E lanpar-vos-hei d’esta terra para huma 
terra, que nao conheceis vos, nem vossos 
pais: e servireis alii a deoses estranhos de 
dia, e de noite, os quaes vos nao darao des- 
canpo. 

14 Por tanto eis-ahi vem os dias, diz o 
Senhor, ,e nao se dira daqui em diante : 
Vive o Senhor, que tirou aos filhos d’lsrael 
da terra do Egypto, 

15 Mas sim, vive o Senhor, que tirou os 
filhos d’lsrael da terra do Aquilao, e de to- 
das as terras para onde os lancei: e fa-los- 
hei voltar a esta sua terra que eu dei a seus 
pais. 

16 Eis-ahi mandarei eu muitos Pescado¬ 
res, diz o Senhor, e elles os pescarao: e de- 
pois d’isto lhes enviarei muitos capadores, e 
capa-los-hao de todo o monte, e de todo o 
oiteiro, e das cavernas dos penhascos. 

17 Porque os meus olhos estao postos 
sobre todos os caminhos d’elles: nao se me 
tem escondido da minha presenpa, e nao se 
encobrio aos meus olhos a sua iniquidade. 

18 E primeiramenle pagarei em dobro as 
suas maldades, e peccados porque contami- 
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narao a minha terra com os corpos mortos 
sacrificados aos seus idolos, e enchbrao das 
suas abominapoes a minha heranpa. 

19 Senhor, fortaleza minha, e amparo 
meu, e o meu refugio no dia da tribulapao : 
a ti virao as Gentes desde as extremidades 
da terra, e dirao : Verdadeiramente possui- 
rao nossos pais a mentira, a vaidade, que 
lhes nao aproveitou. 

20 Acaso fara hum homem, deoses para 
si, quando elles nao sao deoses ? 

21 Pelo que eis-aqui estou eu que lhes 
mostrarei por esta vez, mostrar-lhes-hei a 
minha mao, e o meu poder : e saberao que 
0 meu nome he o de Senhor, 

CAPITULO XVII. 
Vinganqas do Senhor contra a infidelidade 

de Judd. Maldito aquelle, que poe a 
sua conjlanqa no homem : bemaventurado 
o que a poe em Deos. O prof eta implora 
a protec fo do Senhor. Sanctlficaqao do 
Salvador. 

PECCADO de Juda esta escrito com 
hum ponteiro de ferro n’uma unha de 

diamante, gravado sobre a largura do corapao 
d’elles, e nos angulos das suas aras. 

2 Quando os seus filhos se lembrarem das 
suas aras, e dos seus bosques, e das arvores 
frondosas, nos montes altos, 

3 Sacrificando no campo : darei a saque 
a tua fortaleza, e todos os teus thesouros, as 
tuas alturas, por causa dos peccados com- 
mettidos em todas as tuas terras. 

4 E ficaras so despojada da tua heranpa, 
que te dei: e te farei servir aos teus inimi- 
gos na terra, que nao conheces : por quanto 
ateaste hum fogo na minha sanha, que para 
sempre ardera. 

5 Isto diz o Senhor: Maldito o homem 
que confia no homem, e poe a carne por seu 
arrimo, e cujo corapao se retira do Senhor. 

6 Porque sera como as tamargueiras no 
deserto, e nao vera quando vier o bem : mas 
habitara em seccura no deserto, n’uma terra 
de salsugem, e despovoada. 

7 Bemaventurado o varao, que confia no 
Senhor, e de quem o Senhor for a espe¬ 
ranpa. 

8 E sera como a arvore, que he trans- 
plantada sobre as aguas, que estende as suas 
raizes para a humidade : e nao temera quan¬ 
do vier o calor. E sera verde a sua folha, 
e em tempo de secca nao tera mingoa, nem 
jamais deixara de fazer fructo. 

9 Depravado he o corapao de todos, e 
impenetravel: quem o conhecera ? 

10 Eu sou o Senhor que esquadrinho o 
corapao, e que sondo os affectos : que dou 
a cada hum segundo o seu caminho, e se- 
gundo o fructo das invenpoes do seu ca- 
pricho. 

11 A perdiz chocou os ovos que nao poz: 
hum ajuntou riquezas, e nao com direito : 
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no meio de seus dias as deixara, e no seu 
fim sera insipiente. 

12 O solio da gloria do Altissimo he 
desde o principio, lugar da nossa sanctifi- 
capao. 

13 Senhor, tu ds a esperanpa d’Israel: 
todos os que te deixao, serao confundidos : 
os que se apartao de ti, serao escritos sobre 
a terra : porque deixarao o Senhor, que he 
a fonte das aguas vivas. 

14 Cura-me, Senhor, e eu serei curado : 
salva-me, e serei salvo : porque tu es o meu 
louvor. 

15 Eis-ahi me estao elles dizendo: Onde 
esta a palavra do Senhor? venha. 

16 Mas eu nao me turbei, seguindo-te 
como meu pastor : nem desejei o dia do ho¬ 
mem : tu bem o sabes. O que sahio dos 
meus labios, foi recto na tua presenca. 

17 Nao me sejas tu motivo de medo, tu, 
esperanpa minha no dia da afflicpao. 

18 Sejao confundidos os que me perse- 
guem, e nao seja eu confundido: assom- 
brem-se elles, e nao me assombre eu : faze 
vir sobre elles o dia d’afflicpao, e com do- 
brada esmigalhadura os esmigalha : 

19 Isto me disse a mim o Senhor : Vai, 
e poe-te a porta dos filhos do povo, pela 
qual entrao, e sahem os reis de Juda, e vai 
a todas as portas de Jerusalem : 

20 E dir-lhes-has: Ouvi a palavra do 
Senhor, reis de Juda, e toda Juda, e todos 
os moradores de Jerusalem, que entrais por 
estas portas. 

21 Isto diz o Senhor : Guardai as vossas 
almas, e nao queirais trazer cargas no dia do 
sabbado: nem as introduzais pelas portas 
de Jerusalem. 

22 E nao fapais tirar cargas de vossas ca- 
sas no dia do sabbado : nem fapais obra 
servil alguma: sanctificai o dia do sabbado, 
como eu ordenei a vossos pais. 

23 E nao o ouvirao, nem inclinarao o 
seu ouvido : mas endurecerao a sua cerviz 
para me nao ouvirem, nem receberem a cor- 
reccao. 

24 E acontecera isto : Se me escutardes, 
diz o Senhor, de sorte que nao mettais car¬ 
gas pelas portas d’esta cidade no dia do sab¬ 
bado : e se sanctificardes o dia do sabbado, 
sem fazer n’elle obra alguma servil: 

25 Entrarao pelas portas d’esta cidade 
reis e principes, que se assentarao sobre o 
throno de David, e subirao sobre coches e 
cavallos, elles e os seus principes, os varoes 
de Juda, e os moradores de Jerusalem: e 
sera para sempre povoada esta cidade. 

26 E virao das cidades de Juda, e dos 
contornos de Jerusalem, e da terra de Ben¬ 
jamin, e das planices, e dos montes, e do 
meiodia, trazendo holocaustos, e victimas, e 
sacrificios, e incenso, e metterao offrendas 
na casa do Senhor. 

27 Mas se vos me nao escutardes de 
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sorte que sanctifiqueis o dia do sabbado, e 
nao tragais cargas, nem as mettais pelas 
portas de Jerusalem no dia do sabbado : 
accenderei fogo nas portas d’ella, e de- 
vorara as casas de Jerusalem, e nao se apa- 
gara. 

CAPITULO XVIII. 

Assim corno o oleiro faz do seu barro o que 
quer, assim o Senhor dispoe do seu povo 
como Ihe apraz. Infidelidade de Judd. 
Conspiragao contra Jeremias. 

ALAVRA, que foi dirigida pelo Senhor 
a Jeremias, a qual dizia : 

2 Levanta-te, e vai a casa do oleiro, e la 
ouviras as minhas palavras. 

3 E fui a casa do oleiro, e eis-que elle 
estava fazendo a sua obra sobre a roda. 

4 E quebrou-se a vasilha, que elle estava 
fazendo de barro com as suas maos : e tor- 
nando de novo, fez d’elle outra vasilha, co¬ 
mo bem lhe tinha parecido em seus olhos 
faze-la. 

5 E me foi dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

6 Acaso nao poderei eu fazer de vos, 
casa de Israel, como este oleiro, diz o Se¬ 
nhor ? Vede que como o barro esta na mao 
do oleiro, assim vos estais na minha mao, 
casa d’Israel. 

7 De repente fallarei contra huma gente, 
e contra hum reino, para desarreiga-lo, e des- 
trui-lo, e arruina-lo. 

8 Se aquella gente se arrepender do seu 
mal, de que eu a tenho reprehendido : tam- 
bem eu me arrependerei do mal, que tenho 
pensado fazer contra ella. 

9 E subitamente fallarei da gente e do 
reino, para estabelece-lo e planta-lo. 

10 Se fizer o mal ante os meus olhos, de 
maneira que nao escute a minha voz : arre- 
pender-me-hei do bem, que disse lhe faria. 

11 Pois agora falla ao varao de Juda, e 
aos moradores de Jerusalem, dizendo : Isto 
diz o Senhor: Eis-aqui estou eu forjando 
mal contra vos, e concebendo contra vos 
certo pensamento : volte cada hum do seu 
mao eaminho, e dirigi vos os vossos cami- 
nhos, e os vossos atfectos. 

12 Os quaes disserao: Ja d’isso temos 
perdido a esperanpa: e assim iremos apos 
de nossos pensamentos, e seguiremos cada 
hum de nos a pravidade do seu mao co- 
rapao. 

13 Por tanto isto diz o Senhor: Per- 
guntai as napoes : Quem ouvio o excesso de 
cousas tao horriveis como fez a virgem 
d’Israel ? 

14 Acaso faltara da pedra do campo a 
neve do Libano ? ou podem ser esgotadas as 
aguas que sahem frias, e que correm ? 

15 Porque o meu povo se tem esquecido 
de mim, offerecendo vans libapoes, e trope- 
cando nos seus caminhos, e nas veredas do 
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seculo, para andarem por ellas em eaminho 
nao trilhado : 

16 Para que a terra d’elles se tornasse 
em desolapao, e n’uma vaia perpetua : todo 
o que passar por ella ficara espantado, e ma- 
neara a sua cabepa, 

17 Porque eu os espalharei diante do seu 
inimigo, como hum vento abrazador : mos- 
trar-lhes-hei as costas, e nao a face no dia 
do seu estrago. 

18 E disserao : Vinde, e formemos pen¬ 
samentos contra Jeremias : porque nao pe- 
recera a lei por falta de sacerdote, nem o 
conselho de sabio, nem a palavra de pro- 
pheta: Vinde, e firamo-lo com a lingua, e 
nao attendamos a nenhum dos seus dis- 
cursos. 

19 Poe, Senhor, os teus olhos em mim, 
e ouve a voz dos meus adversaries. 

20 Acaso assim se torna mal por bem, 
pois que ja tem aberto cova a minha alma? 
Lembra-te que eu me apresentei na tua pre- 
senpa para fallar bem por elles, e para apar- 
tar d’elles a tua indignapao. 

21 Por isso entrega tu seus filhos a fome, 
e faze-os passar pelo fio da espada : as suas 
mulheres fiquem sem filhos, e viuvas : e os 
maridos d’ellas sejao emprego de feridas de 
morte : os mancebos d’elles sejao atravessa- 
dos com a espada na peleja. 

22 Seja ouvido o clamor vindo das casas 
d’elles : porque tu faras vir de repente sobre 
elles o ladrao : por quanto abrirao huma 
cova para me preuderem, e esconderao lapos 
aos meus pes. 

23 Mas tu, Senhor, sabes todo o designio 
d’elles contra mim para matar-me : nao lhes 
perdoes a sua maldade, e o seu peccado nao 
se apague de diante da tua face : caiao de 
repente na tua presenpa, trata-os com seve- 
ridade no tempo do teu furor. 

CAPITULO XIX. 
Quarta de barro quebrada por Jeremias no 

valle de Tosseth, symbolo da assolagdo de 
Judd, e de Jerusalem. Falla Jeremias no 
templo, e alii repete as suas ameagas. 

STO diz o Senhor: Vai, e toma huma bo- 
tija de barro d’oleiro a vista dos anciaos 

do povo, e dos anciaos, dos sacerdotes : 
2 E sahe ao valle do filho d’Ennom, que 

esta junto a entrada da porta das olerias : e 
publicaras alii as palavras que eu te vou a 
dizer. 

3 E diras : Ouvi a palavra do Senhor, 
Reis de Juda, e moradores de Jerusalem : 
isto diz o Senhor dos exercitos o Deos d’ls- 
rael : Eis-aqui estou eu que enviarei afflic- 
cao sobre este lugar, de modo que todo 
aquelle que a ouvir lhe fiquem retinnindo os 
ouvidos: 

4 Porque me abandonarao a mim, e pro- 
fanarao este lugar : e n’elle offerecerao liba¬ 
poes a deoses estranhos, que nao conhece- 
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rao elles, nem seus pais, nem os reis de' 
Juda: e encherao este lugar de sangue d’in- 
nocentes. 

5 E edificarao Altos a Baal, para quei- 
marem seus filhos no fogo em holocausto a 
Baal: o que eu nao mandei jamais, nem 
fallei, nem subio ao meu coracao. 

6 For isso eis-ahi vem os dias, diz o Se- 
nhor : e nao sera chamado este lugar d’aqui 
em diante Topheth, nem o valle do filho 
d’Ennom : mas o valle da matanfa. 

7 E dissiparei o conselho de Juda, e de 
Jerusalem n’este lugar: e os exterminarei 
com espada a vista de seus inimigos, e pela 
mao dos que procurao as almas d’elles : e 
darei os seus cadaveres para pasto as aves 
do ceo, e as alimarias da terra. 

8 E porei esta cidade em espanto, e em 
ludibrio : todo o que passar por ella, ficara 
pasmado, e dara huma vaia sobre todos os 
seus castigos. 

9 E dar-lhes-hei a comer as carnes de 
seus filhos, e as carnes de suas filhas : e ca- 
da hum comera a carne do seu amigo no 
cerco, e no aperto, em que os terao encerra- 
dos os seus inimigos, e os que buscao as al¬ 
mas d’elles. 

10 E quebraras a botija de barro aos olhos 
dos varoes, que forem comtigo. 

11 E lhes diras: Isto diz os Senhor dos 
exercitos : Assim quebrarei eu a este povo, 
e a esta cidade, como se quebra huma vasi- 
lha de barro, que nao pode mais refazer-se : 
e em Tofeth serao enterrados, porque nao 
havera outro lugar para enterrar. 

12 Assim farei a este lugar, e aos seus ha- 
bitadores, diz o Senhor: e porei esta cidade 
assim como Tofeth. 

13 E as casas de Jerusalem, e as casas 
dos reis de Juda serao immundas, como o 
lugar de Tofeth : todas as casas, em cujos 
terrassos sacrificarao a toda a milicia do ceo, 
e offerecerao libacoes aos deoses estranhos. 

14 Voltou pois Jeremias de Tofeth, aonde 
o tinha enviado o Senhor a prophetizar, e se 
poz em pe no atrio da casa do Senhor, e 
disse a todo o povo : 

15 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’lsrael: Eis-aqui estou eu que farei 
vir sobre esta cidade, e sobre todas as cida- 
des d’ella todos os males, que tenho fallado 
contra ella : por quanto endurecerao a sua 
cerviz, para nao ouvirem os meus discursos. 

CAPITULO XX. 
Phassur mandui metter a Jeremias no cepo. 

Jeremias depois de solto prophetiza contra 
Phassur. Queixa-se a Deos, e amaldig&a 
o dia de seu nascimento. 

PHASSUR filho d’Emmer sacerdote, 
que havia sido nomeado Prefeito da 

casa do Senhor, ouvio a Jeremias propheti- 
zando estas palavras. 

2 E ferio Phassur ao propheta Jeremias, 
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e o metteo no cepo, que estava na porta de 
Benjamin, a de cima, na casa do Senhor. 

3 E ao outro dia logo que amanheceo, 
tirou Phassur, a Jeremias do cepo, e Jere¬ 
mias lhe disse: O Senhor nao chamou o teu 
nome Phassur, mas Pavor de toda a parte. 

4 Porque isto diz o Senhor : Eis-ahi te 
encherei eu de espanto, a ti, e a todos os 
teus amigos; e cahirao a espada de seus ini¬ 
migos, e os teus olhos o verao: e a todo 
Juda porei na mao do rei de Babylonia: 
e os passara a Babylonia, e mata-los-ha a 
espada. 

5 E entregarei todo o cabedal d’esta ci¬ 
dade, e todo o seu trabalho, e todo o pre- 
cioso, e todos os thesouros dos reis de Juda, 
tudo porei nas maos de seus inimigos : e os 
saquearao, e tomarao, e lava-los-hao a Ba¬ 
bylonia. 

6 E tu Phassur, e todos os moradores da 
tua casa ireis para o cativeiro : e iras a Ba¬ 
bylonia, e alii morreras, e alii seras enterra- 
do tu, e todos os teus amigos, a quern pro- 
phetizaste a mentira. 

7 Tu me seduziste, Senhor, e eu fui se- 
duzido : foste mais forte do que eu, e pudeste 
mais: fiquei sendo hum objecto d’escarneo 
todo o dia, todos me insultao. 

8 Porque ha ja muito tempo que fallo, 
gritando contra a iniquidade, e annunciando 
com repetidos clarnores a ruina : e tornou- 
se-me a palavra do Senhor em opprobrio, e 
em ludibrio todo o dia. 

9 E disse eu : Nao me lembrarei d’elle, 
nem fallarei mais em seu nome : e se ateou 
no meu coracao hum como fogo abrazador, 
e reconcentrado nos meus ossos: e desfale- 
ci, nao o podendo supportar. 

10 Porque ouvi as affrontas de muitos, e 
ameaf as ao redor : Persegui-o, e persigamo- 
lo : esta voz sahia d’entre todos os varoes 
que viviao em paz comigo, e que guardavao 
o meu lado : a ver, se d’algum modo se pode 
surprender, e prevalejamos contra elle, e 
cheguemo-nos a vingar d’elle. 

11 Mas o Senhor esta comigo, como hum 
forte guerreiro : por isso os que me perse- 
guem, cahirao, e ficarao desfalecidos : elles 
em grande maneira serao confundidos, por¬ 
que nao comprehenderao o opprobrio eterno, 
que nunca se apagara. . 

12 E tu, Senhor dos exercitos, que pro- 
vas o justo, que penetras os affectos e o co¬ 
racao : rogo-te, que veja eu a tua vinganfa 
contra elles : pois eu te descobri a mini) a 
causa. 

13 Cantai canticos ao Senhor, louvai ao 
Senhor : porque livrou a alma do pobre da 
mao dos malvados. 

14 Maldito seja o dia, em que nasci : o 
dia em que minha mai me pario, nao seja 
bemdito. 

15 Maldito seja. o homem, que levou a 
nova a meu pai, dizendo : Nasceo-te hum 
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filho macho : e que julgou que com isto lhe 
dava motivo de se alegrar. 

16 Seja este homem como sao as cidades, 
que o Senhor destruio, e nao se arrependeo : 
oupa gritos de manha, e uivos ao meio dia: 

17 Porque elle me nao matou antes de 
sahir do ventre materno: a fini de que mi- 
nha mai fosse o meu sepulchro, e nunca 
houvesse sahido do seu ventre. 

18 Porque sahi eu do seio materno, para 
ver trabalho e dor, e consumirem-se os meus 
dias na confusao ? 

CAPITULO XXI. 
Sedecias manda consultar a Jei'emias. Este 

propheta lhe prediz os males que estao para 
vir sobre Jerusalem. Meios que Dcos da 
aos moradores de Jerusalem para salvarem 
a vida, e ao rei de Judd para evitar os 

males de que he ameagado. 

ALAVRA, que foi dirigida pelo Senhor 
a Jeremias, quando o rei Sedecias lhe 

enviou a Phassur, filho de Melchias, e a 
Sophonias filho de Maasias Sacerdote, a 
qual dizia: 

2 Consulta ao Senhor por nos, porque 
Nabuchodonosor rei de Babylonia faz guerra 
contra nos: se por ventura obrara o Senhor 
comnosco segundo todas as suas maravilhas, 
e se aquelle inimigo se retirara de nos. 

3 E respondeo-lhes Jeremias : Assim di- 
reis a Sedecias : 

4 Isto diz o Senhor Deos d’Israel: Eis- 
aqui estou eu que voltarei os instrumentos 
de guerra, que tendes nas vossas maos, e 
com os quaes combateis contra o rei de Ba¬ 
bylonia, e contra os Caldeos, que vos tem 
cercados ao redor dos muros : e ajunta-los- 
hei no meio d’esta cidade. 

5 E eu vos debellarei com mao alpada, e 
com brapo forte, e com furor, e com indig- 
napao, e com grande ira. 

6 E ferirei aos moradores d’esta cidade, 
os homens, e os animaes morrerao de huma 
grande peste. 

7 E depois d’isto diz o Senhor: Darei 
Sedecias rei de Juda, e seus servos, e seu 
povo, e quantos n’esta cidade tem escapado 
da peste, e da espada, e da fome, na mao 
de Nabuchodonosor rei de Babylonia, e na 
mao de seus inimigos, e na mao dos que 
procurao a alma d’elles, e passa-los-ha ao 
fio da espada, e nao se dobrara, nem per- 
doara, nem se compadecera. 

8 E diras a este povo : Isto diz o Se¬ 
nhor : Eis-aqui estou eu que ponho diante 
de vos o caminho da vida, e o caminho da 
morte. 

9 O que ficar n’esta cidade morrera a 
espada, e de fome, e de peste : e o que sahir 
d’ella, e for para os Caldeos, que vos cercao, 
vivera, e a sua alma sera para elle como hum 
despojo. 

10 Porque eu encarei para esta cidade 

para mal, e nao para bem, diz o Senhor : 
ella sera entregue nas maos o rei de Baby¬ 
lonia, e este a consumira pelo fogo. 

11 Diras tambem h casa do rei de Juda : 
Ouvi a palavra do Senhor, 

12 Casa de David : Eis-aqui o que diz o 
Senhor : Fazeijustipadesdeamanha, e livrai 
das maos do calumniador aquelle, que esta 
opprimido pela violencia; para que nao 
succeda sahir aminha indignapao como hum 
fogo, e accender-se, e nao haja quem o 
apague por causa da malignidade dos vos- 
sos designios. 

13 Eis-me aqui contra ti, moradora do 
valle forte e de campinas, diz o Senhor: 
contra os que dizeis: Quem nos ferira? e 
quem entrara em nossas casas ? 

14 E irei com a minha visita sobre vos 
segundo o fructo dos vossos designios, diz o 
Senhor : e accenderei fogo no bosque d’ella: 
e tudo devorara em roda d’ella. 

CAPITULO XXII. 
O Senhor exhorta a Joaquim, e ao seu povo 

a serem doceis a sua voz. Nao chorar a 
Josias, mas chorar a Sellum. Reprehen- 
sdes contra Joaquim. Sen Jim desgragado. 
Jerusalem desamparada dos seus Alliados. 
Juizo do Senhor contra Jerusalem. 

STO diz o Senhor: Vai a casa do rei de 
Juda, e lhe fallaras ahi por estes termos, 

2 E diras: Ouve a palavra do Senhor, 6 
rei de Judh, que te assentas sobre o throno 
de David tu, e os teus servos, e o teu povo, 
que entrais por estas portas. 

3 Isto diz o Senhor: Julgai com rectidao 
ejustipa, e livrai da mao do calumniador 
ao opprimido violentamente : e nao contris- 
teis ao estrangeiro, nem ao orfao, nem a viu va, 
nem os aperteisinjustamente : nem derrameis 
sangue innocente n’este lugar. 

4 Porque se verdadeiramente obrardes 
conforme a isto que vos digo, entrarao pelas 
portas d’esta casa reis da linhagem de David, 
que se assentarao sobre o seu throno, e mon- 
tarao em carros e em cavallos, elles, e os 
seus servos, e o povo d’elles. 

5 Mas se nao ouvirdes estas palavras, 
por mim mesmo tenhojurado, dizo Senhor, 
que em ermo sera tornada esta casa. 

6 Porque isto diz o Senhor sobre a casa 
do rei de Juda: Galaad, tu es para mim'a 
cabepa do Libano: juro que te reduzirei a 
ermo, a tuas cidades inhabitaveis. 

7 E consagrarei sobre ti ao varao mata¬ 
dor, e as suas armas : e cortarao os teus 
cedros escolhidos, e os arrojarao ao fogo. 

8 E passara.5 muitas gentes por esta 
cidade: e dira cada hum ao seu visinho: 
Porque se houve Deos assim com esta gran¬ 
de cidade ? 

9 E responderao: He porque abando- 
narao a allianpa do Senhor seu Deos, e 
adorarao a deoses estranhos, e os servirao. 

2 R 2 611 



JEREMIAS XXIII. 

10 Nao choreisao morto, nem tomeis do 
por elle : chorai aquelle, que sahe, porque 
nao voltara mais, nem vera a terra onde 
nasceo. 

11 Porque isto diz o Senhor a Sellum 
filho de Josias rei de Juda, que reinou por 
seu pai Josias, que sahio d’este lugar. 
Nao tornara ca mais: 

12 Porem no lugar, para onde o transferi, 
alii morrera, e nao vera esta terra jamais. 

13 Ai d’aquelle, que edifica a sua casa 
na injustifa; e as suas grandes salas nao 
em equidade : ao seu amigo opprimira sem 
causa, e nao lhe pagara o seu salario. 

14 Que diz: Edificarei para mim huma 
casa espaf osa, e magnificos saloes: o que 
se abre janellas, e faz tectos de cedro, e os 
pinta de sinopla. 

15 Por ventura reinaras tu, pois que te 
comparas ao cedro ? Acaso teu pai nao 
comeo e bebeo, e praticou a equidade, e 
justica entao quandotudo lhe succedia bem ? 

16 Julgou a causa do pobre, e do indi- 
gente para bem seu: e nao foi isto porque 
elle me conheceo, diz o Senhor? 

17 Mas os teus olhos e coracao se dirigem 
a avareza, e a derramar sangue innocente, e 
a calumnia, e a carreira da obra ma. 

18 Por tanto isto diz o Senhor a Joaquim 
filho de Josias rei de Juda : Nao o lamen- 
tarao : Ai irmao e ai irma : nao farao retinnir 
a seu respeito estas vozes : Ai, Senhor, e ai 
Esclarecido. 

19 A sua sepultura sera como a do asno, 
apodrecera e sera lanjado fora das portas de 
Jerusalem. 

20 Sobe ao Libano, e clama: e em Basan 
levanta a tua voz, e grita aos que passao, 
porque todos os teus amadores estao des- 
pedapados. 

21 Na tua abundancia te tenho fallado; 
e disseste : Nao ouvirei: este he o teu ca- 
minho desde a tua mocidade, porque nao 
ouviste a minha voz: 

22 A todos os teus pastores alimentara o 
vento, e os teus amadores irao para o 
cativeiro: e entao seras confundida, e te 
envergonharas de toda a tua malicia. 

23 Tu que tens o teu assento no Libano, 
e fazes o teu ninho nos seus cedros, como 
gemeste quando te vierao as dores, como 
dores da que esta de parto ? 

24 Vivo eu, diz o Senhor: queaindaque 
’ Jeconias, filho de Joaquim rei de Juda fosse 

hum annel na minha mao direita, eu o arran- 
caria d’ella. 

25 E te entregarei na mao dos que 
procurao a tua alma, e na mao d’aquelles, 
cuja vista te causa espanto, e na mao de 
Nabuchodonosor rei de Babylonia, e na mao 
dos Caldeos. 

26 E enviar-te-hei a ti, e a tua mai que 
te gerou, a huma terra estranha, em que nao 
havfeis nascido, e alii morrereis 
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27 E a terra, a qual elles Ievantao o seu 
coracao para tornarem la: nao tornarao. 

28 Acaso Jechonias, este homen tao 
distincto, he algum vaso de terra ja que- 
brado? acaso he elle hum vaso que a 
ninguem agrada ? porque tem sido lancadps, 
elle, e a sualinhagem earrojados para huma 
terra, que nao cenhecerao ? 

29 Terra, terra, terra, ouve as palavras 
do Senhor. 

30 Isto diz o Senhor: Escreve, que este 
homem sera esteril, homem, a quem nos 
seus dias nada lhe succedera bem : pois nao 
sahira da sua linhagem varao, que se assente 
sobre o throno de David, e que daqui em 
diante tenha poder sobernao em Juda. 

CAP1TULO XXIII. 
Ameagas contra os pastores infieis. Tornada 

do cativeiro. Reino do Messias. Dor, e 
afflicgao de Jeremias. ReprehensOes, e 

ameagas contra os fatsos prof etas, e contra 
os que desprezdo as palavras do Senhor 
na boca dos prof etas verdadeiros. 

dos pastores, que perdem, e que des- 
pedapao a grei da minha pastagem, diz 

o Senhor. 
2 Por tanto isto diz o Senhor Deos 

d’lsrael aos pastores, que apascentao o meu 
povo: Vos desarranjastes a minha grei, e os 
afugentastes, e nao os visitastes: eis-aqui 
estou eu que irei com a minha visita sobre 
vos, para castigar a malicia de vossos de- 
signios, diz o Senhor. 

3 E eu ajuntarei as reliquias da minha 
grei de todas as terras, aonde eu para alii 
os tiver lanpado : e os farei voltar aos seus 
campos : e ellas erescerao, e se multiplicarao. 

4 E lavantarei sobre elles pastores, que os 
apascentarao: d’alli em diante nao terao 
medo, nem se atemorizarao: e do seu nu- 
mero nao faltara nemhurn, diz o Senhor. 

5 Eis-ahi vem os dias, diz o Senhor: e 
eu suscitarei a David hum germejusto: e 
reinara hum rei, que sera sabio : e obrara 
segundo e equidade e justica na terra. 

6 N’aquelles dias sera salvo Juda, e 
Israel habitara sem temor : e este he o nome, 
que lhe chamarao, o Senhor nosso justo. 

7 Por esta causa eis-ahi vem os dias, diz 
o Senhor, e nao dirao jamais: Vive o Se¬ 
nhor, que tirou os filhos d’lsrael da terra do 
Egypto: 

8 Mas fim: Vive o Senhor, que tirou e 
trouxe a linhagem da casa d’Israel da terra 
do Aquilao, e de todas as terras, aonde eu 
para alii os tinha lanpado : e habitarao na 
sua terra. 

9 Aos profetas : O meu corapao esta feito 
em pedap os dentro de mim mesrno, todos os 
meus ossos se abalarao : eu estou feito como 
hum homem ebrio, e como hum homem 
cheio de vinho, contemplando a face do 
Senhor, e a vista das suas santas palavras. 
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10 Porque a terra esta cheia de adulteros, 
porque a terra chorou a vista da maldifao, 
seccarao-se os campos do deserto : a carrei- 
ra d’elles se tern feito ma, e a fortaleza 
d’elles dessemelhante. 

11 Porque o profeta e o sacerdote se 
corromperao: e na minha casa achei os 
males que elles la commetterao, diz o 
Senhor. 

12 Por isso o seu caminho sera como 
hum caminho escorregadio nas trevas : por¬ 
que serao impellidos, e cahirao n’elle: 
porque farei vir sobre elles males o anno da 
sua visita^ao, diz o Senhor. 

13 E nos profetas de Samaria vi extra- 
vagancia : profetizavao em nome de Baal, e 
seduziao o meu povo d’Israel. 

14 E nos profetas de Jerusalem vi semel- 
han^a de adulteros, e caminho de mentira : 
e fortificarao as maos dos malvadissimos, 
para que se nao convertesse cada hum da 
sua malicia: tem-se tornado todos para 
mim como Sodoma, e os moradores d’ella 
como Gomorrha. 

15 Por tanto isto diz o Senhor dos exer- 
citos aos profetas : Eis-aqui estou eu, que 
os alimentarei com losna, e lhes darei a 
beber fel: porque dos profetas de Jerusalem 
se derramou a contaminacao sobre toda 
terra. 

16 Isto diz o Senhor dos exercitos: Nao 
queiras ouvir as palavras dos profetas, que 
vos prophetizao e vos enganao : fallao as'vi- 
soes do seu coracao, nao da boca do Se¬ 
nhor. 

17 Dizem aquelles, que me blasfemao : 
O Senhor o disse, Vos tereis a paz: E a 
todos aquelles, que andao na pravidade do 
seu coracao, disserao : Nao vira sobre vos 
mal. 

18 Mas qual d’elles assistio ao conselho 
do Senhor, e vio e ouvio a sua palavra? 
quem considerou a sua palavra e a 
ouvio ? 

19 Eis-ahi sahira fora o redemoinho da 
indigna^ao do Senhor, e a tempestade que 
descarrega: tudo vira sobre a cabepa dos 
impios. 

20 Nao retrocedera o furor do Senhor 
ate que effeitue, e ate que cumpra o disignio 
do seu corapao: nos ultimos dias entende- 
reis o seu conselho. 

21 Eu nao enviava estes profetas, e elles 
corriao: nao lhes fallava nada, e elles 
prophetizavao. 

22 Se tivessem assistido ao meu conselho, 
e tivessem feito saber as minhas palavras ao 
meu povo, eu os tivera certamente desviado 
do seu mao caminho, e dos seus tao depra- 
vados pensamentos. 

23 Acaso cuidas, que sou eu Deos de 
perto, diz o Senhor e nao Deos de 
longe : 

24 Podera acaso occultar-se algum em 

lugares retirados : e nao o verei eu, diz o 
Senhor? por ventura nao encho eu o ceo e 
a terra: diz o Senhor ? 

25 Tenho ouvido o que disserao os pro¬ 
fetas, queem meu nome prophetizao a menti¬ 
ra, e dizem: Sonhei, tenho sonhado. 

26 Ate quando se achara isto no corapao 
dos profetas que vaticinao a mentira, e que 
prophetizao as seducpoes do seu coracao ? 

27 Os quaes querem fazer que o 'meu 
povo se esqueca do meu nome pelos sonhos 
d’elles, que cada hum conta ao seu vizinho : 
assim como os pais d’elles se esquecerao do 
meu nome por causa de Baal. 

28 O profeta, que tern hum sonho, conte 
o seu sonho; e o que tern a minha palavra, 
annuncie a minha palavra verdadeiramente : 
que comparapao ha entre a palha e o trigo, 
diz o Senhor? 

29 Acaso nao sao as minhas palavras 
como hum fogo, diz o Senhor; e como hum 
martello, que quebra a pedra ? 

30 Por esta causa eis-aqui venho eu aos 
profetas, diz o Senhor: que furtao as mi¬ 
nhas palavras cada hum ao seu vizinho. 

31 Eis-me-aqui contra os profetas, diz o 
Senhor: que foijao sua linguagem, e pro- 
nunciao : Diz o Senhor. 

32 Eis-me-aqui contra os profetas que 
sonhao a mentira, diz o Senhor: que as 
referirao, e enganarao ao meu povo com a 
sua mentira, e com os seus milagres: nao 
os havendo eu enviado nem dado ordem 
alguma a esses, que nada aproveitarao a 
este povo, diz o Senhor. 

33 Pois se te perguntar este povo, ou o 
profeta, ou o sacerdote, dizendo: Qual he o 
peso do Senhor ? lhes diras: Vos sois o peso : 
porque eu vos hei de arrojar, diz o Se¬ 
nhor. 

34 E o profeta, e o Sacerdote, e o povo 
que diz: peso do Senhor: eu farei visita 
sobre aquelle varao, e sobre a sua casa. 

35 Isto direis cada hum a seu vizinho, e 
a seu irmao : Que respondeo o Senhor ? e 
que fallou o Senhor ? 

36 E nao se mencionara mais o peso do 
Senhor : por quanto a cada hum sera peso a 
sua palavra: porque transtornastes as pa¬ 
lavras do Deos vivente, do Senhor dos exer¬ 
citos nosso Deos. 

37 Isto diras ao profeta : Que te respon¬ 
deo o Senhor? e que fallou o Senhor? 

38 E se disserdes peso do Senhor: por 
isso assim diz o Senhor: Porque dissestes 
esta palavra : peso do Senhor: e vos enviei 
a dizer : Nao digais : peso do Senhor. 

39 Por tanto eis-ahi vos tomarei eu para 
levar-vos, e vos abandonarei longe da minha 
presenpa a vos, e a cidade que vos dei, e a 
vossos pais. 

40 E entregar-vos-hei a hum opprobrio 
sempiterno, e a huma etema ignominia, que 
nunca se apagara da memoria. 
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CAPITULO XXIV. 
anno de Joaquim filho de Josias, Rei de 
Juda, que he o primeiro anno de Nabucho- 

Visdo de dous cabazes, hum cheio de ^' donosof Rei de Babylonia.) 
Jigos, que representao os Judeos levados 
cativos para Babylonia; outro cheio de 

maos Jigos, qu.e representao os Judeos, que 

jicardo na Judea, ou fordo para o Egypto. 

jy/JOSTROU-ME o Senhor a seguinte 

2 A qual o propheta Jeremias annunciou 
a todo o povo de Juda, e a todos os habi- 
tantes de Jerusalem, dizendo : 

3 Des do anno treze de Josias filho 
d’Ammon rei de Judfi, ate o dia de hoje, 

visao : e eis-que estavao alii dous ca-;que he o anno vinte e tres, foi-me dirigida a 
bazes cheios de figos postos diante do templo palavra do Senhor, e eu vos fallei, levan- 

tando-me de noite, e fallando-vos: e nao 
ouvistes. 

4 E o Senhor madrugou para enviar- 

do Senhor, depois que transportou Nabu 
chodonosor rei de Babylonia a Jechonias 
filho de Joaquim rei de Juda, e os seus 
principes, e os artifices, e os lapidarios de vos todos os prophetas seus servos, e com 
Jerusalem, e os levou a Babylonia. effeito os enviou : e vos nao o escutastes, 

2 Hum dos cabazes tinha huns figos ex- nem inclinastes os vossos ouvidos para ou- 
cellentes em extremo, quaes sao de ordinario J virdes 

5 Quando dizia : Retirai-vos, cada hum 
do seu mao caminho, e dos vossos pessimos 
designios: e habitareis na terra que vos deo 

3 E me disse a mini o Senhor : Que ves o Senhor a vos, e a vossos pais, des do se- 
tu Jeremias ? E eu disse : Figos, figos bons, culo ate ao seculo. 
mui bons : e maos, muito maos: que nao 
se podem comer, porque sao maos. 

4 E me foi dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

5 Isto diz o Senhor Deos d’Israel: Assim 
como esles figos sao bons: assim conhecerei 

os figos da primeira sazao : e o outro cabaz 
tinha huns figos muito maos, que se nao 
podiao comer, de maos que erao 

6 E nao queirais ir apos huns deoses 
estrangeiros, para os servirdes, e os adorar- 
des : nem me provoqueis a ira com as obras 
de vossas maos, e eu vos nao affligirei. 

7 E nao me ouvistes, diz o Senhor, de 
modo que me haveis provocado a ira com 

eu para bem aos desterrados de Juda, que | as obras de vossas maos para vosso mal. 
eu mandei para fora d’este lugar, para a 
terra dos C'aldeos. 

8 Pelo que isto diz o Senhor dos exer- 
citos : Porque nao ouvistes as minhas pa- 

6 E porei sobre elles favoravelmente os lavras: 
meus olhos, e restitui-los-hei a este paiz: e; 9 Eis-aqui estou eu que enviarei, e to- 
eu os edificarei, e nao os destruirei, e plan- marei todas as familias do Aquilao, diz o 
ta-los-hei, e nao os arrancarei Senhor, e ao meu servo Nabuchodonosor rei 

7 E dar-lhes-hei corapao para que me de Babylonia : e os trarei sobre esta terra, e 
conhepao, sabendo que eu sou o Senhor: e j sobre os seus moradores, e sobre todas as 
serao para mim o meu povo, e eu serei para napoes, que estao em roda d’ella : e os ma- 
elles o seu Deos: porque se converterao a 
mim de todo o seu corapao. 

8 E assim como se rejeitao os figos muito 
maos, que se nao podem comer, porque sao 
maos; isto diz o Senhor, assim desprezari eu a 
Sedecias rei de Juda, e a seus principes e 
aos restantesde Jerusalem, que ficarao n’esta 
cidade, e aos que morao na terra do Egypto. 

9 E entrega-los-hei a vexapao, e a afflic-1 gentes servirao ao rei de Babylonia setenta 
pao em todos os reinos da terra: em oppro- annos. 

tarei, e po-los-hei em espanto e em ludibrio, 
e em solidoes perduraveis. 

10 E farei cessar entre elles a voz de 
gosto e a voz d’alegria, a voz do esposo, e 
voz da esposa, a voz da mo, e a luz da can- 
deia. 

11 E toda esta terra vira a ser hum me- 
donho deserto, e hum espanto: e todas estas 

brio, e para exemplo, e proverbio, e maldi- 
pao em todos os lugares, para onde eu os 
arrojei 

12 E completes que forem os setenta an¬ 
nos, irei com a minha visita sobre o rei de 
Babylonia, e sobre aquella gente, diz o Se- 

10 E enviarei sobre elles a espada, e a nhor, para castigar a sua illiquidade, e sobre 
fome, e a peste : ate que sejao consumidos a terra dos Caldeos : e reduzi-la-hei a humas 
da terra, que lhes dei a elles, e a seus pais. 

CAPITULO XXV. 
Indocilidade de Judd a voz do propheta. 

Vinganqas do Senhor sobre Judd, e sobre1 
as naques que o c'ercao. 

cativeiro. Vinganqas do Senhor sobre 
Babylonia. Calis da ira do Senhor. Exe- 
cugao das suas vinganqas. 

eternas solidoes. 
13 E trarei sobre aquella terra todas as 

minhas palavras, que tenho fallado contra 
ella, tudo o que esta escrito n’este livro, 

oVT*, c AUU'J quanto prophetizou Jeremias contra todas 
Setenta annos de|as Genteg . 

| 14 Porque estas os servirao a elles, nao 
obstante serem muitas gentes, e reis grandes : 

at Aim a .... e eu lhes tornarei segundo as suas obras, e 
ALA V RA, que foi dirigida a J eremias segundo os feitos das suas maos, 

sobre todo o povo de Juda, no quarto [ 15 Porque o Senhor dos exercitos o 
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Deos d’Israel diz assim: Toma da minha 
mao o calis do vinho d’este furor: e daras 
a beber d’elle a todas as gentes, as quaes eu 
te enviarei. 

16 E elles beberao, e fiearao turbados, e 
sahirao fora de si a vista da espada, que eu 
enviarei entre elles. 

17 E tomei o calis da mao do Senhor, e 
dei a beber a todas as Gentes, as quaes o 
Senhor me enviou: 

18 A Jerusalem, e as cidades de Juda, e 
aos seus reis, e aos seus principes : para os 
reduzir a solidao, e ao espanto, e ao lu- 
dibrio, e a maldip ao, como ja he este o dia: 

19 A Pharao rei do Egypto, e aos seus 
servos: e aos seus principes, e a todo o seu 
povo, 

20 E geralmente a todos : a todos os 
reis da terra d’Ausitide, e a todos os reis da 
terra dos Filistheos, e a Ascalona, e a Gaza, 
e a Accaron, e ao que resta d’Azot, 

21 E a Idumea, e a Moab, e aos filhos 
d’Ammon: 

22 E a todos os reis de Tyro, e a todos 
os reis de Sidonia: e aos reis da terra 
das Ilhas, que astao da banda dalem do 
mar: 

23 E a Dedan, e a Thema, e a Buz, e a 
todos os que se fazem eortar os cabellos em 
redondo. 

24 E a todos os reis da Arabia, e a todos 
os reis do Occidente, que habitao no de- 
serto. 

25 E a todos os reis de Zambri, e a to¬ 
dos os reis d’Elam, e a todos os reis dos 
Medos: 

26 Tambem a todos os reis do Aquilao, 
aos de perto e aos de longe, a cada hum 
contra seu irmao : e a todos os reinos da 
terra, que estao sobre a sua face: e o rei de 
Sesach bebera depois d’elles: 

27 E lhes diras: Isto diz o Senhor dos 
exercitos, o Deos dTsrael : Bebei, e em- 
briagai-vos, e arrevezai: e cahi, e nao vos 
levanteis a vista da espada, que eu enviarei 
entre vos. 

28 E se nao quizerem receber o calis da 
tua mao, para que bebao, lhes diras: Isto 
diz o Senhor dos exercitos: Certarhente o 
bebereis : 

29 Porque eis-ahi esta que se na cidade, 
onde o meu nome tem sido invocado, alii 
comefarei eu a trazer afflicpao, a vista d’isto 
ficareis vos sem castigo, como se fosseis in- 
nocentes? nao escapareis: porque eu envio 
ja a espada sobre todos os habitadores da 
terra, diz o Senhor dos exercitos. 

30 E tu lhes prophetizaras a elles todas 
estas palavras, e lhes diras: o Senhor rugira 
desde o alto, e desde a sua santa morada 
fara ouvir a sua voz: rugira fortemente con¬ 
tra o lugar mesmo da sua gloria: o celeuma 
sera cantado como de pizadores d’uvas con¬ 
tra todos os habitadores da terra. 

31 Chegou o estrondo ate as extrenn- 
dades da terra: porque o Senhor entra em 
juizo com as Gentes : elle mesmo he o que 
julga a toda a came, a espada entreguei os 
impios, diz o Senhor. 

32 Isto diz o Senhor dos exercitos : Eis- 
ahi passara a affliccao de gente em gente: e 
hum grande redemoinho sahira das extremi- 
dades da terra. 

33 E os que o Senhor entregar a morte 
n’aquelle dia fiearao estendidos des de hum 
polo da terra ate outro polo: nao serao 
chorados, nem recolhodos, nem enterrados : 
como huma esterqueira jazerao sobre a face 
da terra. 

34 Uivai, pastores, e gritai: e cobri-vos 
de cinza, vos que sois os maioraes do reba- 
nho: porque estao cumpridos os vossos 
dias, em que haveis de ser mortos: e vos 
ficareis dispersos, e cahireis como vasos pre- 
ciosos. 

35 E os pastores nao terao escapula, 
nem salvamento os maioraes da grei. 

36 Ouvir-se-hao a voz doS pastores, e os 
uivos dos maioraes do rebanho: porque o 
Senhor destruio os pastos d’elles. 

37 E os campos da paz fiearao em silen- 
cio, h vista da ira do furor do Senhor. 

38 Deixou como leao o seu retiro, por¬ 
que em ermo foi tornada a terra d’elles, a 
vista da ira da pomba, e a vista da ira do 
furor do Senhor. 

CAPITULO XXVI. 
Jeremias prophetizando a ruina de Jerusa¬ 

lem, he apresentado aos principes de Juda, 
para ser condernnado d morte. Os prin¬ 

cipes, e o povo o reconhecem innocente. 
Exemplo de Mich'eas perdoado por Eze- 
ckias, e de Urias mandado matar por 

Joaquim. 

"VTO principio do reinado de Joaquim 
filho de Josias rei de Juda, me foi 

dirigida pelo Senhor esta palavra, a qual 
dizia: 

2 Isto diz o Senhor: Poe-te no atrio da 
casa do Senhor, e fallaras a todas as cida¬ 
des de Juda, donde vem a gente a adorar 
na casa do Senhor, todas as palavras, qua 
eu te tenho mandado que lhes falles a elles: 
nao omittas huma so palavra: 

3 Para ver se acaso elles te ouvem, e se 
convertem cada hum do seu mao caminho : 
e a fim de que eu me arrependa do mal que 
fafo ten^ao de lhes fazer por causa da ma- 
licia das suas paixoes. 

4 E lhes diras : Isto diz o Senhor: Se 
me nao ouvirdes para andardes na minha 
lei, que eu vos tenho dado 

5 Para ouvirdes as palavras dos prophe- 
tas meus servos, que eu vos tenho enviado, 
cuidando com tempo n’isso, e dirigindo a 
sua missao, e vos nao os ouvistes: 

6- Eu farei que esta casa seja como Silo, 
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e farei que esta cidade seja objecto de mal- 
dipao a todas as napoes de terra. 

7 E os sacerdotes, e os prophetas, e todo 
o povo ouvirao a Jeremias proferindo estas 
palavras na casa do Senhor. 

8 E tendo Jeremias acabado de dizer 
tudo o que o Senhor lhe havia ordenado 
que dissesse a todo o povo, os sacerdotes, e 
os prophetas, e todo o povo pegarao n’elle, 
dizendo : He necessario que morra. 

9 Porque prophetizou elle em name do 
Senhor, dizendo: Esta casa sera tratada 
como Silo : e esta cidade sera destruida, 
sem que fique ninguem que a habite? E 
todo o povo se ajuntou contra Jeremias na 
casa do Senhor. 

10 E ouvirao os principes de Juda estas 
palavras: e subirao da casa do rei a casa 
do Senhor, e se assentarao a entrada da 
porta nova da casa do Senhor. 

11 Entao fallarao os sacerdotes, e os 
prophetas aos principes, e a todo o povo, 
dizendo : Este homem he reo de morte : 
porque prophetizou contra esta cidade, como 
vos o ouvistes com os vossos ouvidos. 

12 E fallou Jeremias a todos os principes, 
e a todo o povo, dizendo : O Senhor me 
enviou, para que prophetizasse contra esta 
casa, e contra esta cidade todas as palavras, 
que me tendes ouvido. 

13 Agora pois fazei bons os vossos ca- 
minhos, e os vossos affectos, e ouvi a voz do 
Senhor vosso Deos: e o Senhor se arre- 
pendera do mal que resolveo fazer contra 
vos. 

14 E quanto a mim, eis-aqui estou nas 
vossas maos : fazei de mim o que tiverdes 
por bom e recto nos vossos olhos : 

15 Porem sabei, e tende entendido, que 
se me matardes, fareis traipao a hum sangue 
innocente contra vos mesmos, e contra esta 
cidade, e seus moradores: porque na ver- 
dade o Senhor me enviou a vos, para 
que fallasse aos vossos ouvidos todas estas 
palavras. 

16 Entao disserao os principes, e todo 
o povo aos Sacerdotes e aos prophetas : 
Este homem nao merece a morte: por¬ 
que nos fallou em nome do Senhor nosso 
Decs. 

17 Ao mesrno tempo se levantarao alguns 
dos mais Anciaos da terra: e disserao a 
todo o Ajuntamento do povo as palavras 
seguintes : 

18 Micheas de Morasthi foi propheta nos 
dias d’Ezechias rei de Juda, e fallou a 
todo o povo de Juda desta maneira : Isto 
diz o Senhor dos exercitos: Siao sera lavra- 
da como hum campo : e Jerusalem sera re- 
duzida a hum montao de pedras: e o monte 
da casa sera hum bosque mui alto. 

19 Por ventura condemnou-o a morte 
Ezechias rei de Juda, e todo o Juda? Por 
ventura nao temerao elles ao Senhor, e fize- 
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rao as suas deprecacoes na presenpa do Se¬ 
nhor: eo Senhor'nao se arrependeodo mal, 
que havia annunciado contra elles ? Assim 
nos fazemos hum grande mal contra as 
nossas almas. 

20 Houve tambem hum homem ehamado 
Urias, filho de Semei de Cariathiarim, que 
prophetizava em nome do Senhor : e que 
tinha predito contra esta cidade, e contra 
esta terra, todas as mesmas palavras que 
Jeremias. 

21 E ouvio o rei Joaquim, e todos os 
magnates, e principes d’elle estas palavras : 
e o rei o procurou matar. E ouvio Urias, 
e temeo, e fugio, e se metteo no Egypto. 

22 E enviou orei Joaquim certos homens 
ao Egypto a Elnathan, filho d’Accobor, e 
outros com elle ao Egypto. 

23 E tirarao a Urias do Egypto : e o 
trouxerao ante o rei Joaquim, e o fez morrer 
a espada: e lanpou o seu cadaver nas se- 
pulturas do vulgo ignobil. 

24 A mao pois d’Ahieam filho de Saphan 
foi com Jeremias, para que nao fosse en- 
tregue nas maos do povo, e o matassem. 

CAPITULO XXVII. 
Brisbes, e cadeins mandadas a diversos rets. 

O Senhor ordena a estes principes que se 
submettdo ao rei de Babylonia. Falsos 
prophetas, que seduziao o povo. Vasos do 
Templo transportados a Babylonia. 

O principio do Reinado de Joaquim 
filho de Josias reis de Juda, foi diri- 

gida pelo Senhor esta palavra a Jeremias, a 
qual dizia : 

2 Isto me disse a mim o Senhor : Faze- 
te humas prisoes, e hum as cadeias: e po- 
las-has ao teu pescopo. 

3 E as mandaras ao rei d’Edom, e ao 
rei de Moab, e ao rei dos filhos d’Ammon, 
e ao rei de Tyro, e ao rei de Sidonia: por 
mao dos embaixadores que vierao a Jeru¬ 
salem a Sedecias rei de Juda. 

4 E ordenar-lhes-has que fallem assim 
a seus Amos : Isto diz o Senhor dos exer¬ 
citos, o Deos d’lsrael: Direis isto a vossos 
Amos : 

5 Eu fiz a terra, e os homens, e os ani- 
maes, que estao sobre a face da terra, com o 
meu grande poder, e com o meu brapo 
estendido: e a dei aquelle, que me agradou 
nos meus olhos. 

6 E eu agora entreguei finalmente todas 
estas terras nas maos de Nabuchodonosor 
rei de Babylonia meu servo: alem d’isto 
dei-lhe tambem as alimarias do campo, para 
que o sirvao. 

7 E o servirao todas as gentes a elle, e a 
seu filho, e ao filho de seu filho: ate que 
venha o tempo da sua terra, e d’elle mes- 
mo: e servi-lo-hao muitas gentes, e grandes 
reis. 

8 Mas quanto a gente e o reino, que nao 



JEREMIAS XXVIII. 

servir a Nabuchodonosor rei de Babylonia, 
e qualquer que nao encurvar o seu pescopo 
debaixo do jugo do rei de Babylonia: eu 
virei com a minha visita sobre aquella gente, 
com espada, e com feme, e com peste, diz 
o Senhor : ate que eu os consuma pela sua 
mao. 

9 Vos pois nao deis ouvidos aos vossos 
prophetas, nem aos advinhos, nem aos 
sonhadores, e agoureiros, e magicos, que 
vos dizem : Nao servireis ao rei de Baby¬ 
lonia. 

10 Porque elles vos prophetizao a men- 
tira: para vos mandavem para longe da 
vossa terra, e vos lancarem d’ella, e para 
que assim venhais a perecer. 

11 Mas aquella gente, que submetter a 
sua cerviz ao jugo do rei de Babylonia, e o 
servir; eu a deixarei na sua terra, diz o Se¬ 
nhor : e a cultivara, e habitara n’ella. 

12 E a Sedecias rei de Juda tenho falla- 
do conforme a todas estas palavras, dizendo : 
Submettei os vossos pescocos ao jugo do rei 
de Babylonia, e servi-o a elle, e ao seu 
povo, e vivereis. 

13 Porque causa morreras tu, e o teu 
povo a espada, e de fome, e de peste, como 
tem dito o Senhor a gente, que nao quizer 
servir ao rei de Babylonia ? 

14 Nao queirais dar ouvidos as palavras 
dos prophetas que vos dizem : Nao servireis 
ao rei de Babylonia : porque elles vos fal- 
lao a mentira. 

15 Porque eu nao os enviei, diz o Se¬ 
nhor : e elles prophetizao falsamente em meu 
norae : para que vos lancem fora, e para 
que venhais a perecer tanto vos, como os 
prophetas, que vos predizem o futuro. 

16 Tambem fallei aos sacerdotes, e a este 
povo, dizendo-lhes: Isto diz o Senhor: Nao 
queirais dar ouvidos as palavras dos vossos 
prophetas, que vos prophetizao, dizendo: 
Eis-ahi os Vasos do Senhor agora cedo vol- 
tarao de Babylonia, porque vos prophetizao 
a mentira. 

17 Nao queirais pois dar-lhes ouvidos, 
mas servi ao rei de Babylonia, para que vi- 
vais : porque ha de hear esta cidade reduzi- 
da huma solidao ? 

18 E se sao prophetas, e esta n ’elles a 
alavra do Senhor: intercedao para com o 
enhor dos exercitos, para que os vasos, 

que ficarao na casa do Senhor, e na casa 
do rei de Juda, e em Jerusalem, nao sejao 
transferidos a Babylonia. 

19 Porque isto diz o Senhor dos exerci¬ 
tos as columnas, e ao mar, e as bases, e aos 
outros vasos, que ficarao n’esta cidade : 

20 Que Nabuchodonosor rei de Babylo¬ 
nia nao levou de Jerusalem para Babylonia, 
quando transportou a Jechonias filho de 
Joaquim rei de Juda, e a todos os magnates 
de Juda e de Jerusalem. 

21 Porque isto diz o Senhor dos exerci¬ 

tos, o Deos d’Israel aos vasos, que se’deixa- 
rao ficar na casa do Senhor, e na casa do 
rei de Juda, e em Jerusalem : 

22 A Babylonia serao transportados, e 
alii estarao ate o dia da sua visita^o, diz o 
Senhor, e os farei trazer, e restituir a este 
lugar. 

CAPITULO XXVIII. 

Falsa prediegao d' Hananias. Jerernias ap- 
pella para o successo. Continua Hananias 
em sustentar a sua falsa prediegao. Je- 
remias Ihe declara, que elle morrera na~ 
quelle mesmo anno. Morte d' Hananias. 

N’AQUELLE anno, no principio do 
reinado de Sedecias rei de Juda, no 

quinto mez do seu quarto anno, succedeo 
que Hananias filho d’Azur, propheta que 
era de Gabaon, me disse na casa do Se¬ 
nhor em presenpa dos sacerdotes, e de todo 
o povo, as palavras seguintes : 

2 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’Israel: Eu quebrei o jugo do rei de 
Babylonia. 

3 Depois de passados ainda dous annos 
completos, tambem eu farei restituir a este 
lugar todos os vasos da casa do Senhor, 
que Nabuchodonosor rei de Babylonia le¬ 
vou d’este lugar, e os transferio a Baby¬ 
lonia. 

4 E eu farei que tornem para este mesmo 
lugar Jechonias filho de Joaquim rei de 
Juda, e todos os cativos de Juda, que pas- 
sarao a Babylonia, diz o Senhor : porque 
hei de quebrar o jugo do rei de Babylonia. 

5 E o propheta Jerernias respondeo ao 
propheta Hananias aos olhos dos sacerdotes, 
e aos olhos de todo o povo, que estava na 
casa do Senhor: 

6 E disse o propheta Jerernias: Amen, 
assim o fapa o Senhor: vivifique o Senhor 
as tuas palavras, que prophetizaste: que 
sejao restituidos os vasos a casa do Senhor, 
e todo o cativeiro de Babylonia a este 
lugar. 

7 Porem ouve tu esta palavra, que eu 
fallo aos leus ouvidos, e aos ouvidos de 
todo o povo: 

8 Os prophetas, que forao primeiro que 
eu, e antes que tu desde o principio, prophe- 
tizarao tambem elles a muitas terras, e a 
grandes reinos, acerca de guerra, e de de- 
solacao, e de fome. 

9 O propheta que prophetizou paz : quan¬ 
do se cumprir a sua palavra, se sabera que he 
propheta, que na verdade enviou o Senhor. 

10 E tirou o propheta Hananias a cadeia 
dopescopodo propheta J eremias, e a qu ebrou. 

11 E fallou Hananias em presenya de 
todo o povo, dizendo: Isto diz o Senhor: 
Assim quebrarei eu o jugo de Nabuchodo¬ 
nosor, Rei de Babylonia, depois de dous 
annos de dias, tirando-o de cima da cerviz 
de todas as gentes. 
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12 E o propheta Jeremias se foi seu ca- 
minho. E foi dirigida a palavra do Senhor 
a Jeremias, depois que Hananias propheta 
quebrou a cadeia do pescopo do propheta 
Jeremias, a qual dizia : 

13 Vai, e diras a Hananias : Isto diz o 
Senhor: Quebraste humas cadeias de ma- 
deira: mas em vez d’ellas faras cadeias de 
ferro. 

14 Porque isto diz o Senhor dos exerci- 
tos, o Deos d’Israel : Eu tenho posto hum 
jugo de ferro sobre o pescopo de todas estas 
Gentes, para que sirvao a Nabuchodonosor, 
rei de Babylonia, e na realidade o servirao : 
alern d’isto lhe tenho dado ate as alimarias 
do campo. 

15 E o propheta Jeremias disse ao pro¬ 
pheta Hananias : Ouve, Hananias : O Se¬ 
nhor nao te enviou, e tu tens feito que 
este povo tenha posto a sua confianpa n’uma 
mentira. 

16 Por tanto isto diz o Senhor: Eis- 
aqui estou eu que te exterminarei da face da 
terra: este anno morreras: porque fallaste 
contra o Senhor. 

17 E o propheta Hananias morreo aquel- 
le anno, no setimo mez. 

CAPITULO XXIX. 
Carta de Jeremias aos cativos de Babylonia. 

Promessa da sua tornada. Ameagas con¬ 

tra Achab, e Sedecias falsos prophetas. 
Carta de Semeias a Sophonias contra Je¬ 
remias. Ameagas contra Semeias. 

Tj1 ESTAS sao as palavras da carta, que o 
propheta Jeremias enviou de Jerusa¬ 

lem aos que ficarao dos Anciaos do cativeiro, 
e aos sacerdotes, e aos prophetas, e a todo o 
povo, que Nabuchodonosor havia feito pas- 
sar de Jerusalem a Babylonia: 

2 Depois que o rei Jechonias, e a Se- 
nhora, e os eunucos, e os principes de Juda, 
e os de Jerusalem, e os artifices, e os crava- 
dores sahirao de Jerusalem : 

3 Por mao d’Elasa, filho de Saphan, e 
de Gamarias, filho d’Helcias, os quaes en¬ 
viou Sedecias rei de Juda a Babylonia, a 
Nabuchodonosor rei de Babylonia, dizendo: 

4 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’lsrael a todos os do cativeiro que 
fiz transportar de Jerusalem a Babylonia: 

5 Edificai casas, e habitai-as : e plantai 
enxidos, e comei os seus fructos. 

6 Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas : 
e dai a vossos filhos mulheres, e dai maridos 
a vossas filhas, e criem filhos e filhas : e 
multiplicai-vos-ahi, e nao queirais ser pou- 
cos em numero. 

7 E buscai a paz da cidade, para a qual 
vos fiz transferir: e orai por ella ao Senhor : 
porque na sua paz tereis vos a vossa. 

8 Porque isto diz o Senhor dos exercitos, 
o Deos d’Israel : Nao vos seduzao os vossos 
prophetas, que estao no meio de vos, nem| 
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os vossos adivinhos : e nao fapais caso dos 
vossos sonhos, que vos sonhais : 

9 Porque elles vos prophetizao falsamente 
em meu nome: e eu os nao enviei, diz o 
Senhor. 

10 Porque isto diz o Senhor: Quando 
se comeparem a cumprir os sententa annos 
em Babylonia, eu vos visitarei : e renovarei 
a ininha palavra favoravel sobre vos, para 
vos fazer voltar a este lugar. 

11 Porque eu sei os pensamentos que eu 
tenho acerca de vos, diz o Senhor, pensa¬ 
mentos de paz, e nao d’affliccao, para vos 
dar o fim, e a paciencia. 

12 E me invoeareis a mim, e ireis : e me 
rogareis a mim, e eu vos attenderei. 

13 Vos me buscareis, e vos me achareis : 
quando me buscardes de todo o vosso cora- 
pao. 

14 E serei achado de vos diz o Senhor: 
e farei voltar os vossos cativos, e recolher- 
vos-hei de todas as gentes, e de todos os lu- 
gares, para onde vos lancei, diz o Senhor : 
e far-vos-hei voltar do lugar, para onde vos 
fiz transmigrar. 

15 Porque vos dissestes : O Senhor nos 
suscitou prophetas em Babylonia. 

16 Porque isto diz o Senhor ao rei, que 
esta assentado sobre o throno de David, e 
a todo o povo que habita n’esta cidade, aos 
vossos irmaos, que nao sahirao comvosco 
para o cativeiro. 

17 Isto diz o Senhor dos exercitos: Eis- 
aqui estou eu que enviarei contra elles a 
espada, e a fome, e a peste : e os tratarei 
como figos maos, que se nao podem comer, 
porque sao muito maos. 

18 E persegui-los-hei com a espada, e 
com a fome, e com a peste: e os entregarei 
para a vexapao a todos os rein os da terra : 
para maldicao, e para espanto, e para es- 
carneo, e para opprobrio a todas as gentes, 
para as quaes eu os tiver lanpado : 

19 Pelo motivo de que nao escutarao as 
minhas palavras, diz o Senhor: as quaes eu 
lhes dirigi a elles pelos prophetas mens 
servos, levantando-me de noite, e enviando- 
lhos : e vos nao ouvistes, diz o Senhor. 

20 Vos pois, ouvi a palavra do Senhor, 
todos os do cativeiro, que enviei de Jerusa¬ 
lem a Babylonia. 

21 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’lsrael, a Achab filho de Colias, e a 
Sedecias filho de Maasias, que vos prophe¬ 
tizao falsamente em meu nome : Eis-aqui 
estou eu que os entregarei nas maos de Na¬ 
buchodonosor rei de Babylonia: e elle os 
fara matar diante dos vossos olhos. 

22 E todo o cativeiro de Juda, que esta 
em Babylonia, tomara d’elles certa maneira 
de maldipao, dizendo: O Senhor se haja 
comtigo, como elle se liouve com Sedecias, 
e com Achab, que o rei de Babylonia fez 
frigir no fogo: 
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23 Por causa de terem feito loueuras em 

Israel: e adulterarao com as mulheres de 
seus amigos, e fallarao falsamente em meu 
nome palavras, que eu lhes nao tinha man- 
dado dizer: eu mesmo sou o juiz e a teste- 
munha, diz o Senhor. 

24 E a Semeias Nehelamites diras : 
25 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 

Deos d’Israel: Por quanto enviaste cartas 
em teu nome a todo o povo, que esta em 
Jerusalem, e a Sophonias filho de Maasias, 
sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: 

26 O Senhor te constituio sacerdote em 
lugar de Jojada sacerdote, a fim de que tu 
sejas chefe na casa do Senhor, para reprimir 
a todo o varao fanatico, e que prophetiza, 
para que o mettas em hum cepo, e no car- 
cere. 

27 Porque nao reprehendeste tu pois 
agora a Jeremias d’Anathoth, que vos pro¬ 
phetiza ? 

28 Porque acerca d’isto nos enviou a nos 
a Babylonia, dizendo : Cousa dilatada he : 
edificai casas, e habitai-as : e plantai enxi- 
dos, e comei os seus frutos. 

29 Leo pois o sacerdote Sophonias esta 
carta aos ouvidos do propheta Jeremias. 

30 E foi dirigida a palavra do Senhor a 
Jeremias, a qual dizia : 

31 Envia a dizer a todos os do cativeiro : 
Isto diz o Senhor a Semeias Nehelamites: 
por quanto vos prophetizou Semeias, e eu o 
nao enviei: e elle fez que vos confiasseis na 
mentira: 

32 Por tanto isto diz o Senhor: Eis-aqui 
estou eu que irei com a minha visita sobre 
Semeias Nehelamites, e sobre a sua gerapao: 
nao havera d’elle varao, que se assente no 
meio d’este povo, e nao vera elle bem, que 
eu fa^a ao meu povo, diz o Senhor: por¬ 
que fallou a prevarica^ao contra o Senhor. 

CAPITULO XXX. 
Tornada d'Israel e de Judd. Dia terrivel 

que a precedcra. As duas casas d'Israel 
e deludd servirao ao Senhor, e a David 
seu rei. O Senhor perdera os inirnigos do 
seu povo. 

T^STA he a palavra, que foi dirigida 
-Li pelo Senhor a Jeremias, a qual dizia: 

2 Isto profere o Senhor Deos d’Israel, 
dizendo; Escreve tu em hum livro todas as 
palavras, que eu te tenho dito. 

3 Porque eis-ahi vem os dias, diz o Se¬ 
nhor : e farei que voltem os que hao de 
voltar do meu povo d’Israel e de Juda, diz 
o Senhor: e fa-los-hei voltar a terra, que 
dei a seus pais: e elles e possuirao. 

4 E estas sao as palavras, que o Senhor 
disse a Israel e a Juda; 

5 Por quanto isto diz o Senhor: Nos ou- 
vimos humavoz de terror: tudo he espanto, 
e nao ha paz. 

6 Perguntai, e vede se pare o varao; pois 

porque tenho eu visto a mao de todo o varao 
sobre o seu lombo, como da que esta de 
parto, e se lhe tem tornado as caras de to¬ 
dos elles em amarellidao? 

7 Ai, que he grande aquelle dia, nem 
elle tem semelhante : e tempo he tribulaf ao 
para Jacob, mas d’elle sera livre. 

8 E acontecera isto n’aquelle dia, diz o 
Senhor dos exercitos: quebrarei o jugo 
d’elle do teu pescofo, e romperei as suas 
prizoes, e nao o dominarao mais os estra- 
nhos: 

9 Mas servirao ao Senhor seu Deos, e a 
David seu rei, que eu lhes suscitarei. 

10 Tu pois, servo meu Jacob, nao temas, 
diz o Senhor, nem te espantes Israel; por¬ 
que eis-ahi esta que eu te salvarei d’esta 
terra longinqua, e tirarei aos teus descen- 
dentes da terra do seu cativeiro : e voltara 
Jacob, e repousara, e abundara em todos os 
bens, e nao havera de quem se tema: 

11 Porque eu sou comtigo para te salvar, 
diz o Senhor: eu destruirei pois todas as 
gentes, para entre as quaes eu te arrojei dis- 
perso; a ti porem eu te nao perderei in- 
teiramente ; mas castigar-te-hei com equi- 
dade, para que tu te nao tenhas por inno- 
cente. 

12 Porque isto diz o Senhor : Incuravel 
he a tua fractura, malignissima a tua chaga. 

13 Nao ha quem fa^a juizo d’ella para 
liga-la: os remedios sao inuteis para ti. 

14 Todos os que te amavao, se esquece- 
rao de ti, e nao te buscarao : porque te te¬ 
nho ferido de ferida de inimigo com cruel 
castigo : pela multidao das tuas maldades 
se tem endurecido os teus peccados. 

15 Porque gritas sobre o teu tormento? 
incuravel he a tua dor: pela multidao das 
tuas maldades, e pela obstinapao dos teus 
peccados te fiz isto. 

16 Por cuj a causa todos aquelles que te 
comem, serao devorados: e todos os teus 
inirnigos serao levados para o cativeiro: e 
os que te destroem, serao destruidos, e eu 
entregarei ao saque todos os que te sa- 
queao. 

17 Porque eu fecharei a cicatriz da tua 
chaga, e te curarei das tuas feridas, diz a 
Senhor. Por quanto elles te chamarao, 6 
Siao, a Repudiada; esta he a que nao tinha 
quem a buscasse. 

18 Isto diz o Senhor: Eis-ahi farei eu 
voltar os cativos, que habitavao nas tendas 
de Jacob, e terei compaixao das suas casas, 
e a cidade sera edificada na sua altura, e 
o Templo sera fundado segundo a sua dig- 
nidade. 

19 E sahira d’elles o louvor, e a voz de 
jubilo: e os multiplicarei, e nao serao di- 
minuidos : e os glorificarei, e nao serao at- 
tenuados. 

20 E os seus fillios serao como erao 
desde o principio, e a sua congrega^ao per- 
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manecera diante de mim: e irei com a mi¬ 
nha visita contra todos os que o attribulao. 

21 E d’elle sera o seu capitao: e o seu 
principe sahira do meio d’elle : e o appli- 
carei, e elle se chegara a mim : quem he 
pois aquelle, que applique o seu corafao 
para chegar-se a mim, diz o Senhor? 

22 E vos sereis o meu povo, e eu serei o 
vosso Deos. 

23 Eis-ahi o redemoinho do Senhor, o 
seu furor impetuoso, a sua tempestade a 
ponto de romper, vai a descancar sobre a 
eabefa dos impios. 

24 O Senhor nao apartara a ira da sua 
indignapao, menos que elle nao tenha exe- 
cutado, e cumprido todos os designios do 
seu corapao : no ultimo dos dias entendereis 
estas cousas. 

CAPITULO XXXI. 
jRestabelecimento da Casa d'Israel reunida a 

de Jacob. Ephraim reconhece a sua ini- 
quidade. Deos o olha com misericordia. 
Prodigio do nascimento do Messias. Con¬ 

certo. Jerusalem reedijicada. 

’AQUELLE tempo, diz o Senhor: Eu 
serei o Deos de todas as familias d’ls- 

rael, e elles mesmos serao o meu povo. 
2 Isto diz o Senhor: O povo, que tinha 

escapado da espada, achou graca no de- 
serto : Israel ira para o seu descan^o. 

3 De longe se me deixou ver o Senhor. 
E com amor eterno te amei, por isso compa- 
decido de ti, te attrahi a mim. 

4 E de novo te edificarei, e seras edifi- 
cada, virgem d’Israel; ainda seras adornada 
dos teus atabales, e sahiras acompanhada 
dos coros dos que danfao. 

5 Ainda plantaras vinhas nos montes de 
Samaria ; plantarao os plantadores, e ein 
quanto nao chegar o tempo, nao vindi- 
marao : 

6 Porque vira hum dia, em que os guar- 
das gritarao no monte d’Ephraim : Levan- 
tai-vos e subamos a Siao ao Senhor nosso 
Deos. 

7 Porque isto diz o Senhor: Regozijai- 
vos com jubilo por amor de Jacob, e dai 
relinchos a frente das gentes: fazei resoar 
tudo, e cantai, e dizei: Salva, Senhor, ao 
teu povo, as reliquias d’Israel. 

8 Eis-aqui estou eu que os trarei da terra 
do Aquilao, e os congregarei das extremi- 
dades da terra: o cego e o coxo, a mulher 
prenhe e a de parto estarao entre elles de 
companhia, sendo este hum grande tropel 
dos que tornarem para aqui. 

9 Com choro virao: mas com misericor¬ 
dia os tomarei a trazer: e os trarei por ar- 
roios d’aguas em caminho direito, e nao 
tropefarao n’elle: porque eu estou feito pai 
d’Israel, e Ephraim he o meu primogenito. 

10 Ouvi, gentes, a palavra do Senhor, e 
annunciai-a as Ilhas, que estao ao longe, e 
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dizei: O que espal’nou a Israel, o congre- 
gara: e guarda-lo-ha como hum pastor ao 
seu rebanho. 

11 Porque o Senhor remio a Jacob, e o 
livrou da mao do mais poderoso. 

12 E virao, e darao louvor no monte de 
Siao : e correrao aos bens do Senhor, ao 
trigo, e ao vinho, e ao azeite, e as crias das 
ovelhas e das vaccas : e sera a alma d’elles 
como enxido de regadio, e nao terao mais fome. 

13 Enlao se alegrara a virgem na danfa, 
os mancebos e os velhos juntamente : e tro- 
carei o seu pranto em gozo, e os consolarei, 
e regozijarei passada a sua dor. 

14 E embriagarei de gordura a alma dos 
sacerdotes : e o meu povo sera cheio dos 
meus bens, diz o Senhor. 

15 Isto diz o Senhor : Foi ouvida no alto 
huma voz da lamentafao, do pranto, e do 
choro de Rachel, que chorava seus filhos, e 
nao queria ser consolada acerca d’elles, por¬ 
que nao existiao. 

16 Isto diz o Senhor: Cesse ja do choro 
a tua voz, e de verterem lagrimas os teus 
olhos : porque recompensa ha para a tua 
obra, diz o Senhor : e elles voltaraS da terra 
do inimigo. 

17 As tuas esperanfas em fim serao cum- 
pridas, diz o Senhor: e voltaraS teus filhos 
para os seus limites. 

18 Tenho ouvido attentamente a Ephraim, 
quando hia para o cativeiro, dizendo : Cas- 
tigaste-me, e tenho sido ensinado, como no- 
vilho ainda nao domado : converte-me, e 
converter-me-hei: porque tu es o Senhor 
meu Deos. 

19 Porque depois que me converteste, fiz 
penitencia: e depois que me abriste os olhos, 
feri a minha coxa. Eu fiquei confuso, e me 
envergonhei, porque supportei o opprobrio 
da minha mocidade. 

20 Ephraim verdadeiramente he para mim 
filho honrado, sim, filho da minha ternura : 
pois desde que fallei d’elle, ainda me lem- 
brarei d’elle. Por isso se commoverao as 
minhas entranhas por elle : compadecido eu 
terei misericordia d’elle, diz o Senhor. 

21 Faze-te huma atalaia, poe diante de ti 
amarguras : dirige o teu coragao ao caminho 
direito, em que andaste : volta, virgem d’Is¬ 
rael, volta a essas tuas cidades. 

22 Ate quando te debilitaraS as delicias, 
filha vagabunda? porque o Senhor creou 
huma cousa nova sobre a terra : Huma mu- 
I.IIER cercara’ a hum varaS. 

23 Isto diz o Senhor dos exercitos, o Deos 
d’Israel: Ainda dirao esta palavra na terra 
de Juda, e nas suas cidades, quando eu tiver 
feito voltar os cativos d’elles: O Senhor te 
abenfoe, 6 Fermosura da justija, 6 monte 
santo: 

24 E habitarao n’elle Juda, e todas as 
suas cidades juntamente : os lavradores e os 
que pastoreao os rebanhos. 
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25 Porque eu embriaguei a alma frouxa, 

e fartei a toda a alma faminta. 
26 For isso eu espertei como de hum 

sono : e vi, e o meu sono foi doce para 
mim. 

27 Eis-ahi vem os dias, diz o Senhor : e 
eu semearei a casa d’Israel e a casa de Juda 
de semente de homens, e de semente d’ani- 
maes. 

28 E assim como vigiei sobre elles para 
desarreigar, e demolir, e dissipar, e arruinar, 
e affligir: do mesmo modo vigiarei sobre 
elles para edificar, e plantar, diz o Senhor. 

29 N’aquelles dias nao dirao mais : Os 
pais comerao as uvas em agrapo, e os dentes 
dos filhos sao os que ficarao botos. 

30 Mas cada hum morrera na sua ini- 
quidade : todo o homem, que comer uvas 
em agrapo, a esse he que lhe ficarao botos 
os dentes. 

31 Eis-ahi virao os dias, diz o Senhor: e 
farei nova allianpa com a casa d’Israel, e 
com a casa de Juda : 

32 Nao segundo o pacto, que eu fiz com 
seus pais no dia, em que eu os tomei pela 
mao, para os tirar da terra do Egypto: 
pacto, que elles invalidarao, e eu mostrei o 
meu poder sobre elles, diz o Senhor. 

33 Mas esta sera a allianpa, que farei com 
a casa d’Israel: depois d’aquelles dias, diz o 
Senhor : Imprimirei a minha lei nas suas 
entranhas, e a escreverei nos seus corapoes : 
e eu lhes serei o seu Deos, e elles me serao 
o meu povo. 

34 E nao ensinara d’ahi em diante varao 
ao seu proximo, nem varao ao seu irmao, di- 
zendo : Conhece ao Senhor : porque todos 
me conhecerao desde o mais pequeno d’elles 
ate ao maior, diz o Senhor : porque perdoa- 
rei a maldade d’elles, e nao me lembrarei 
mais do seu peccado. 

35 Isto diz o Senhor, que da o sol para 
a luz do dia, a ordem da lua e das estrellas 
para a luz da noite : o que turba o mar, e 
logo soao as suas ondas, o Senhor dos exer- 
citos he o seu nome. 

36 Se faltarem estas leis diante de mim, 
diz o Senhor : entao faltara tambem a li- 
nhagem d’Israel, para que nao haja gente 
diante de mim todos os dias. 

37 Isto diz o Senhor: Se poderem ser 
medidos os ceos para cima, e sondarem-se 
os fundamentos da terra para baixo : eu 
tambem abandonarei a toda a linhagem 
d’Israel por todas as cousas, que fizerao, diz 
o Senhor: 

'38 Eis-ahi vem os dias, diz o Senhor: e 
sera edificada pelo Senhor a cidade desde 
a torre d’Hanaueel ate a porta do angulo. 

39 E estender-se-ha mais adiante o cordel 
da medida a sua vista sobre o outeiro de 
Gareb : e dara volta a Goatha, 

40 E a todo o valle dos cadaveres e da 
cinza, e a toda a regiao da morte, ate a tor- 

rente de Cedron, e ate ao angulo da porta 
dos cavallos, que esta ao Oriente, o sanctua- 
rio do Senhor: nao sera arrancado elle, nem 
destruido d’alli por diante para sempre. 

CAPITULO XXXII. 
Jeremias compra hum campo, e faz conser- 

var a Escritura d’esta compra em sinal do 
restabelecirnento de Judd. Sua Oragao ao 
Senhor. 

ALAVRA, que pelo Senhor foi dirigidaa 
Jeremias no decimo anno de Sedecias 

rei de Juda : este he o anno decimo oitavo 
de Nabuchodonosor. 

2 Cercava entao o exercito do rei de Ba¬ 
bylonia a Jerusalem : e o propheta Jeremias 
estava recluso no atrio do carcere, que havia 
na casa do rei de Juda. 

3 Porque Sedecias rei de Juda o havia 
encerrado, dizendo: Porque vaticinas, dizen- 
do : Isto diz o Senhor : Eis-aqui estou eu 
que entregarei esta cidade nas maos do rei 
de Babylonia, e elle a tomara ? 

4 E Sedecias rei de Juda nao escapara 
da mao dos Caldeos : mas sera entregue 
nas maos do rei de Babylonia: e fallara 
com elle boca a boca, e os seus olhos verao 
os olhos d’elle. 

5 E levara a Sedecias para Babylonia : 
e alii estara ate que eu o visite, diz o 
Senhor: e se pelejardes contra os Caldeos, 
nao tereis bom successo. 

6 E disse Jeremias : Foi-me dirigida a 
palavra do Senhor, a qual dizia: 

7 Eis-ahi esta que teu primo Hanameel 
filho de Sellum vira a ti, dizendo ; Compra 
para ti o meu campo, que esta em Anathoth : 
porque te compete a ti o compra-lo, por se¬ 
res o mais proximo parente. 

8 E veio ter comigo Hanameel filho de 
meu tio paterno, conforme a palavra do Se¬ 
nhor, ao pateo do carcere, e me disse : A- 
possa-te do meu campo, que esta em Ana¬ 
thoth, em terra de Benjamin: porque a ti 
te compete a heranca, e tu es o parente mais 
chegado para possui-la. E eu entendi que 
era palavra do Senhor. 

9 E coiiiprei o campo a Hanameel filho 
de meu tio paterno, que esta em Anathoth: 
e lhe pesei por elle em prata sete estateres, 
e dez siclos tambem de prata. 

10 E fiz huma escritura, e assignei-a, e 
chamei testemunhas : e puz o dinheiro em 
huma balanpa. 

11E tomei a escritura de acquisipao fir- 
mada, e as estipulapoes do contracto, e a ra- 
tificapao d’elle, com os sellos por fora. 

12 E dei a escritura de acquisipao a 
Baruch filho de Neri, filho de Maasias a vista 
de Hanameel meu primo, a vista das teste¬ 
munhas, que se haviao assignado na escri¬ 
tura de compra, e a vista de todos os Ju- 
deos, que' estavao assentados no atrio do 
carcere. 
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13 E dei ordem a Baruch diante d’elles, 
dizendo : 

14 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’Israel: Toma estas escrituras, esta 
escritura de compra cerrada, e est’outra es- 
critura, que esta aberta: e mette-as n’uma 
vasilha de barro, para que se possao conser- 
var muitos dias. 

15 Porque eis-aqui o que diz o Senhor 
dos exercitos, o Deos d’lsrael : Ainda se 
comprarao casas, e campos, e vinhas n’esta 
terra. 

16 E roguei ao Senhor, depois que entre- 
guei a escritura de acquisiyao a Baruch filho 
de Neri, dizendo: 

17 Ha, ha, ha, Senhor Deos: Eis-ahi 
esta que tu fizeste o ceo e a terra com o teu 
grande poder, e com o teu brayo estendido : 
nao havera cousa alguma que seja difficil 
para ti : 

18 Que fazes misericordia em milhares, 
e tornas a iniquidade dos pais ao seio de 
seus filhos depois d’elles : O’ fortissimo, 
grande, e poderoso, o Senhor dos exercitos 
he o teu nome. 

19 Grande em conselho, e incomprehen- 
sivel no pensamento : cujos olhos estao aber- 
tos sobre todos os caminhos dos filhos d’A- 
dao, para retribuires a cada hum segundo 
os seus caminhos, e segundo o fructo das in- 
vencoes do seu capricho. 

20 Que fizeste sinaes e portentos na Terra 
do Egypto ate o dia d’hoje, e em Israel, e 
entre os homens, e te fizeste hum nome qual 
tu tens n’este dia. 

21 E tiraste o teu povo d’lsrael da Terra 
do Egypto com sinaes, e com portentos, e 
com huma mao forte, e com hum brayo es¬ 
tendido, e com grande terror. 

22 E lhes deste esta terra, como o juraste 
aos pais d’elles, que lhes darias huma terra, 
que manasse leite e mel. 

23 E entrarao, e tomarao posse d’ella : e 
nao obedecerao a tua voz, nem andarao na 
tua lei: nao cumprirao nada de quanto lhes 
mandaste que fizessem : e lhes acontecerao 
todos estes males. 

24 Eis-ahi levantadas estao as maquinas 
contra a cidade para ser tomada : e a cidade 
tem sido entregue nas maos dos Caldeos, 
que eombatem contra ella a vista da espada, 
e da fome, e da peste : e quanto fallaste tu- 
do aconteceo, como tu mesmo o estas presen- 
ciando. 

25 E tu, Senhor Deos, me dizes : Com¬ 
pra o campo por dinheiro, e toma testemu- 
nhas: havendo sido a cidade entregue nas 
maos dos Caldeos ? 

26 E foi dirigida a palavra do Senhor a 
Jeremias, a qual dizia : 

27 Eis-aqui estou eu que sou o Senhor 
Deos de toda a came : havera pois cousa 
alguma que seja difficil para mind ? 

28 Por tanto, isto diz o Senhor: Eis-aqui 
622 

estou eu que entregarei esta cidade nas maos 
dos Caldeos, e nas maos do rei de Babylo¬ 
nia, e elles a tomarao. 

29 E virao os Caldeos a pelejar contra 
esta cidade, e lhe porao fogo, eaqueimarao, 
e as casas, em cujos terrassos sacrificavao a 
Baal, e offereciao a deoses estranhos libayoes 
para me irritarem. 

30 Porque os filhos d’lsrael, e os filhos 
de Juda estavao fazendo incessantemente o 
mal diante dos meus olhos desde a sua mo- 
cidade : os filhos d’lsrael, que ategora me 
irritao com as obras das suas maos, diz o 
Senhor. 

31 Porque esta cidade se me tem feito 
hum objecto do meu furor, e da minha indig- 
nayao, des do dia em que a edificarao, ate 
este dia, em que sera tirada de diante da 
minha presenya. 

32 Pela maldade dos filhos d’lsrael, e 
dos filhos de Juda, que fizerao, provocando- 
me a ira, elles mesmos, e os seus reis, os 
seus principes, e os seus sacerdotes, e os 
seus prophetas, os varoes de Juda, e os mo- 
radores de Jerusalem. 

33 E voltarao-me as costas, e nao o ros- 
to : quando os ensinava de madrugada, e os 
corrigia, e nao queriao ouvir para receberem 
a admoestayao. 

34 E pozerao os seus idolos na casa, em 
que o meu nome foi invocado, para a profa- 
narem. 

35 E edificarao a Baal os Altares, que 
estao no valle do filho d’Ennom para faze- 
rem sacrificios de seus filhos, e de suas 
filhas a Moloch : o que lhes nao mandei, 
nem subio ao meu corayao que fizessem esta 
abominayao, nem induzissem a peccado a 
Juda. 

36 E agora por amor d’isto, assim diz o 
Senhor Deos d’lsrael a esta cidade, da qual 
vos dizeis que sera entregue nas maos do 
rei de Babylonia a espada, e a fome, e a 
peste. 

37 Eis-aqui estou eu que os congregarei 
de todas as terras, para onde os lancei no 
meu furor, e na minha ira, e na minha grande 
indignayao : e os trarei a este lugar, e farei 
que habitem n’elle sem temor. 

38 E serao para mim o meu povo, e eu 
serei para elles o seu Deos. 

39 E dar-lhes-hei hum corayao, e hum ca- 
minho, para que me temao todos os dias : e 
lhes va bem a elles, e a seus filhos depois 
d’elles. 

40 E farei com elles huma allianya sem- 
piterna, e nao deixarei de fazer-lhes bem : e 
porei o meu temor no corayao d’elles, para 
que se nao apartem de mim. 

41 E alegrar-me-hei sobre elles, quando 
lhes fizer bem a elles : e planta-los-hei n’esta 
terra em verdade, com todo o meu corayao, 
e com toda a minha alma. 

42 Porque isto diz o Senhor: Assim co- 
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mo liz vir sobre este povo todo este grande 
mal, assim farei vir sobre elles todo o bem, 
que eu lhes annucio. 

43 E serao possuidos os campos n’esta 
terra : da qual vos dizeis que esta toda de- 
serta, por nao ter ficado n’ella nem homem, 
nem animal, e porque ella foi entregue nas 
maos dos Caldeos. 

44 Os campos serao comprados por di- 
nheiro, e registrados em escritura, e por-se- 
lhes-ha o sello, e tomar-se-hao testemunhas: 
na terra de Benjamin, e nos contornos de 
Jerusalem, nas cidades de Juda, e nas cida- 
des das montanhas, e nas cidades das pla- 
nices, e nas cidades que estao ao Meiodia: 
porque farei voltar os cativos d’elles, diz o 
Senhor. 

CAP1TULO XXXIII. 
Promessas da tornada de Judd, e restabeleci- 

mento de Jerusalem. Novo gerrne da ge- 
ragao de David. Pacto do Senhor com as 
duas prosapias real, e sacerdotal. Promes- 
sas a favor de Jacob, e de David. 

FOI dirigida a palavra do Senhor a Je- 
remias segunda vez, quando ainda estava 

recluso no atrio do carcere, a qual dizia : 
2 Isto diz o Senhor, o qual ha de fazer, e 

ha de formar, e dispor aquillo que disse, o 
Senhor he o seu nome. 

3 Clama a mim, e eu te attenderei, e te 
annunciarei cousas grandes, e firmes, que tu 
nao sabes. 

4 Porque isto diz o Senhor Deos d’Israel, 
fis casas d’esta cidade, e as casas do rei de 
Juda, que forao destruidas, e as fortificapoes, 
e a espada 

5 Dos que vem a pelejar contra os Cal¬ 
deos, e a enche-las de cadaveres d’homens, 
que eu feri no meu furor e na minha indig- 
napao, escondendo a minha face d’esta cida¬ 
de, por causa de toda a maldade d’elles. 

6 Eis-aqui estou eu que fecharei a sua 
chaga, e lhes darei saude, e os curarei: e 
lhes mostrarei a paz e a verdade que elles 
procurao. 

7 E farei que voltem os cativos de Juda, 
e os cativos de Jerusalem : e eu os restabe- 
lecerei, como desde o principio. 

8 E os purificarei de toda a sua iniquida- 
de, em que peccarao contra mim: e per- 
doarei todas as suas maldades, com que de- 
linquirao contra mim, e me desprezarao. 

9 E me servira de credito do meu nome, 
e de gozo, e de louvor, e de regozijo para 
com todas as gentes da terra, que ouvirem 
todos os bens, que eu lhes hei de fazer: e 
ficarao pasmados, e se assombrarao de todos 
os bens, e de toda a paz, que lhes farei a 
elles. 

^ 10 Isto diz o Senhor : N’este lugar (que 
vos dizeis que esta deserto, porque nao ha 
nem homem, nem animal : nas cidades de 
Juda, e nas prapas de Jerusalem, que estao 

desamparadas sem homens, e sem habitantes, 
e sem gado) se ouvira ainda 

11 Voz de gozo e voz d’alegria, voz de 
esposo e voz de esposa, voz dos que digao: 
Louvai o Senhor dos exercitos, porque bom 
he o Senhor, porque para sempre he a sua 
misericordia: e voz dos que tragao suas 
offrendas a casa do Senhor: pois eu farei 
que tome a vir o cativeiro da terra, como 
ao principio, diz o Senhor. 

12 Isto diz o Senhor dos exercitos: N’este 
lugar, que esta deserto, sem homens, e sem 
animaes, e em todas as suas cidades, havera 
ainda choupanas de pastores, que fapao re- 
pousar os seus rebanhos. 

13 Nas cidades das montanhas, e nas ci¬ 
dades das planices, e nas cidades, que estao 
ao Meiodia: e na terra de Benjamin, e nos 
contornos de Jerusalem, e nas cidades de 
Juda ainda passarao os rebanhos pela mao 
do que os conte, diz o Senhor. 

14 Eis-ahi vem os dias, diz o Senhor: e 
cumprirei a palavra favoravel, que fallei a 
casa d’Israel, e a casa de Juda. 

15 N’aquelles dias, e n’aquelle tempo, fa¬ 
rei que saia de David hum germe de jus- 
tipa : e elle fara juizo e justipa na terra. 

16 N’aquelles dias Juda sera salvo, e 
Jerusalem habitara sem temor: e este he o 
nome, que lhe chamarao a elle, o Senhor 
nosso Justo. 

17 Porque isto diz o Senhor: Nao fal- 
tara de David varao, que se assente sobre o 
throno da casa d’Israel. 

18 E dos Sacerdotes, e dos Levitas nao 
faltara varao de diante da minha face, que 
offerepa holocaustos, e accenda o fogo do 
sacrificio, e degole victimas todos os dias. 

10 E foi dirigida a palavra do Senhor a 
Jeremias, a qual dizia : 

20 Isto diz o Senhor: Se pode ser inva- 
lidado o meu concerto com o dia, e o meu 
concerto com a noite, de sorte que nao haja 
dia nem noite a seu tempo : 

21 Tambem podera ser invalidada a 
minha allianpa com David meu servo, de 
sorte que nao haja d’elle hum filho, que reine 
no seu throno, e Levitas, e Sacerdotes mi- 
nistros meus. 

22 Assim como as estrellas do ceo nao 
podem ser contadas, nem ser medida a area 
do mar: assim multiplicarei a linhagem de 
David meu servo, e os Levitas meus minis- 
tros. 

23 E foi dirigida a palavra do Senhor a 
Jeremias, a qual dizia: 

24 Nao tens visto por ventura o que este 
povo tern fallado, dizendo : Duas familias, 
que o Senhor havia escolhido, forao rejeita- 
das: e tem desprezado ao meu povo, por 
quanto daqui em diante elles nao o terao 
por huma napao ? 

25 Isto diz o Senhor: Se nao tenho feito 
o meu concerto com o dia, e com a noite, 
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e nao tenho estabelecido leis ao ceo, e a 
terra : 

26 Tao pouco rejeitarei eu tambem a 
linhagem de Jacob, e de David meu servo, 
para nao tomar da sua gerafao principes 
da estirpe d’Abrahao, d’Isaac, e de Jacob : 
porque farei voltar o seu cativeiro, e me 
compadecerei d’elles. 

CAPITULO XXXIV. 
Juizo do Sen/ior dcerca de Sedecias. Viola- 

$ao da lei do anno sabbatico. Vingancas 
do Senhor contra a injidelidade do seu 
povo. 

ALAVRA, que foi dirigida pelo Senhor 
a Jeremias, quando Nabuchodonosor rei 

de Babylonia, e todo o seu exercito, e todos 
os reinos da terra, que estavao debaixo do 
dominio da sua mao, e todos os povos pele- 
javao contra Jerusalem, e contra tod as as 
suas cidades, a qual dizia: 

2 Isto diz o Senhor Deos d’Israel: Vai, 
e falla a Sedecias rei de Juda; e lhe diras: 
Isto diz o Senhor: Eis-aqui estou eu que 
entregarei esta cidade nas maos do rei de 
Babylonia, e elle lhe lanfara o fogo. 

3 E tu nao escaparasda sua mao : porem 
seras infallivelmente preso, e entregue na 
sua mao: e os teus olhos verao os olhos do 
rei de Babylonia, e lhe fallaras boca a boca, 
e entraras em Babylonia. 

4 Isto nao obstante ouve a palavra do 
Senhor, 6 Sedecias rei de Juda: Isto te diz 
a ti o Senhor: Nao morreras a espada, 

5 Mas morreras em paz, e conforme as 
combustoes dos reis passados teus pais, que 
forao antes que tu, assim te queimarao a ti: 
e te chorarao, dizendo : Ai, Senhor: Porque 
tal he a palavra, que eu tenho proferido, diz 
o Senhor. 

6 E o propheta Jeremias fallou todas estas 
palavras a Sedecias rei de Juda em Jerusa¬ 
lem. 

7 E o exercito do rei de Babylonia com- 
foatia a Jerusalem, e a todas as cidades de 
J uda, que restavao, a Laquis, e a Azecca: 
porque estas erao as cidades fortificadas, 
que haviao ficado das de Juda. 

8 Palavra, que foi dirigida pelo Senhor a 
Jeremias, depois que o rei Sedecias fez hum 
pacto com todo o povo em Jerusalem, fa- 
izendo publicar: 

9 Que cad a hum deixasse livres ao seu 
servo Hebreo, e cada hum a sua serva He- 
brea: e que de nenhum modo tivessem do¬ 
minio n’elles, como J udeos que erao, e seus 
irmaos. 

10 Pelo que derao ouvidos todos os 
principes, e todo o povo, que haviao accei- 
tado o pacto, de deixar livres cada hum a 
seu servo, e cada hum a sua serva, e que 
dahi em diante nao teriao dominio sobre 
elles: por isso obedecerao, e lhes derao 
liberdade. 
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11 Mas depois se arrependerao: e de 
novo tomarao seus servos, e suas servas, 
que haviao deixado livres, e sujeitarao-nos 
como a servos, e como a servas. 

12 E foi dirigida pelo Senhor a palavra 
do Senhor a Jeremias, a qual dizia: 

13 Isto diz o Senhor Deos d’Israel: Eu 
fiz urn pacto com vossos pais no dia, em 
que os tirei da Terra do Egypto da casa da 
escravidao, dizendo : 

14 Quando se tiverem cumprido sete 
annos, deixe cada hum em liberdade a seu 
irmao Hebreo, que se lhe vendeo, e elle te 
servira por seis annos: e tu da tua parte o 
enviaras livre: e nao me ouvirao vossos 
pais, nem inclinarao o seu ouvido. 

15 E vos hoje vos haveis convertido, e 
fizestes o que he recto nos meus olhos, inti- 
mando liberdade cada hum a seu amigo : 
e haveis acceitado o pacto em minha pre- 
sen^a na casa, em que foi invocado o meu 
nome sobre ella. 

16 Mas vos vos tendes retractado, e ma- 
culastes o meu nome: e tornastes a tomar 
cada hum o seu servo, e cada hum a sua 
serva, que havieis deixado, para que fossem 
livres, e senhores de si: e os haveis sujei- 
tado, para que sejao vossos servos e servas. 

17 Por cuja causa, isto diz o Senhor: 
Vos nao me ouvistes, para intimardes a 
liberdade cada hum a seu irmao, e cada 
hum a seu amigo : eis-aqui vos intimo eu a 
liberdade, diz o Senhor, para ir a espada, a 
peste, e a fome : e vos farei andar errantes 
por todos os reinos da terra. 

18 E a estes homens, que sao prevarica- 
dores da minha allian^a, e nao guardarao 
as palavras do concerto, com as quaes 
concordarao na minha presenfa, eu os farei 
como o bezerro, que dividirao em duas 
partes, e passarao pelo meio das suas por- 
f oes : 

19 Os principes de Juda, e os principes 
de Jerusalem, os eunucos, e os sacerdotes, 
e todo o povo da terra, os que passarao pelo 
meio das porcoes do bezerro: 

20 E os entregarei nas maos de seus 
inimigos, e nas maos dos que procurao tirar- 
lhes a vida: e os seus cadaveres servirao 
de pasto as aves do ceo, e as alimarias da 
terra. 

21 E entregarei a Sedecias rei de Juda, 
e aos seus principes nas maos de seus 
inimigos, e nas maos dos que procurao tirar- 
lhes a vida, e nas maos dos exercitos do rei 
da Babylonia, que se retirarao de vos. 

22 Eis-aqui eu o orrleno, diz o Senhor, e 
os farei voltar e esta cidade, e a combaterao, 
e a tomarao, e lhe lan^arao o fogo: e tor- 
narei em deserto as cidades de Juda, de 
maneira que nao haja habitador. 

CAPITULO XXXV. 

O Senhor se serve da fidelidade dos Reel)a- 
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bitas para confundir a infidelidade dos 
habituates de Judd. 
ALAVRA, que foi dirigida pelo Senhor 

a Jeremias, em tempo de Joaquim filho 
de Josias rei de Juda, a qual dizia : 

2 Vai a casa dos Rechabitas: e falla- 
Ihes, e introduzi-los-has na casa do Senhor, 
em hum dos quartos do thesouro, e la Ihes 
daras vinho a beber. 

3 Entao tomei eu a Jezonias filho de 
Jeremias, filho d’Habsanias, e a seus irmaos, 
e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos 
Rechabitas: 

4 E os introduzi na casa de Senhor, na 
thesouraria dos filhos d’Hanan, filho de 
Jegedelias homem de Deos, que estava 
junto a camera dos principes, sobre o the¬ 
souro de Maasias filho de Sellum, que era 
o guarda do vestibulo. 

5 E puz diante dos filhos da casa dos 
Rechabitas tapas cheias de vinho, e copos : 
e disse-lhes : Bebei vinho. 

6 Elies responderao : Nao beberemos vi¬ 
nho : porque Jonadab, filho de Rechab, nosso 
pai, nos mandou, dizendo: Nao bebereis 
vinho vos, nem vossos filhos nunca jamais: 

7 E nao edificareis casa, nem semeareis 
sementeiras, e vinhas nao plantareis, nem as 
possuireis: mas habitareis em cabanas todos 
os dias de vossa vida, para que vivais mui- 
tos dias sobre a face da terra, na qual vos 
viveis peregrinando. 

8 Temos pois obedecido a voz de Jona¬ 
dab, filho de Rechab, nosso pai, em todas 
as cousas, que nos mandou, de nao beber 
vinho em todos os nossos dias nos, e nossas 
mulheres, nossos filhos, e filhas : 

9 E de nao edificarmos casas para nossa 
morada: e nao havemos tido vinha, nem 
campo, nem sementeira: 

10 Mas temos habitado em barracas, e 
temos obedecido em tudo conforme ao que 
nos mandou Jonadab nosso pai. 

11 E quando subio Nabucliodonosor rei 
de Babylonia a nossa terra, dissemos : Vin- 
de, e entremos em Jerusalem por fugir do 
exercito dos Caldeos, e por escapar do 
exercito da Syria; e ficamos em Jerusalem. 

t2 E foi dirigida a palavra do Senhor a 
Jeremias, a qual dizia : 

13 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’Israel; Vai, e dize aos varoes de 
Juda, e aos moradores de Jerusalem; Acaso 
nao recebereis vos a minha admoestapao, 
de modo que obedepais as minhas palavras, 
diz o Senhor ? 

14 Firmes tem sido os discursos de Jona¬ 
dab, filho de Rechab, pelos quaes mandou 
a seus filhos, que nao bebessem vinho : e 
nao no tem bebido ate ao dia de hoje, por¬ 
que obedecerao ao preceito de seu pai; 
mas eu vos tenho fallado a vos, madru- 
gando muito para vos fallar, e nao me obe- 
decestes. 

[Port.] 

15 E vos enviei todos os meus servos os 
prophetas, levantando-me de madrugada para 
envia-los, e dizer-vos: Convertei-vos cada 
hum do seu caminho pessimo, e rectificai os 
vossos affectos: e nao andeis apos os deoses 
estranhos, nem os adoreis : e habitareis na 
terra, que vos dei a vos, e a vossos pais: e 
nao inclinastes o vosso ouvido, nem me 
ouvistes. 

16 Assim os filhos de Jonadab filho de 
Rechab guardarao com firmeza o preceito 
de seu pai, que lhes tinha ordenado : mas 
este povo nao me tem obedecido. 

17 Pelo que, isto diz o Senhor dos exer¬ 
citos, o Deos d’Israel: Eis-aqui estou eu 
que faiei vir sobre Juda, e sobre todos os 
moradores de Jerusalem toda a calamidade, 
com que os tenho ameapado: porque lhes 
tenho fallado, e nao ouvirao : teuho-os cha- 
mado, e nao me responderao. 

18 E disse Jeremias a casa dos Recha¬ 
bitas : Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’Israel: porque haveis obedecido ao 
mandamento de Jonadab vosso pai, e guar- 
dastes todos os seus preceitos, e tendes feito 
todas as cousas, que vos mandou : 

19 Por tanto, isto diz o Senhor dos exer¬ 
citos, o Deos d’Israel: Nao faltara varao da 
estirpe de Jonadab filho de Rechab, que 
esteja sempre na minha presenpa todos os 
dias. 

CAPITULO XXXVI. 
Jeremias dicta a Baruch as suas prophecias. 

Baruch as le diante do povo, depois diante 
dos principes. O rei Joaquim manda quei- 
mar o livro. Jeremias as dicta segunda 
vez, ajunta outras de novo, e annuncia as 
vingunqas do Senhor contra Joaquim. 

ACONTECEO isto no quarto anno de 
Joaquim, filho de Josias rei de Juda: 

foi dirigida esta palavra pelo Senhor, a Je¬ 
remias, a qual dizia: 

2 Toma o rolo de hum livro, e n’elle 
escreveras todas as palavras, que te tenho 
fallado contra Israel e Juda, e contra todas 
as napoes: des do dia, em que eu te fallei, 
des dos dias de Josias ate o dia de hoje: 

3 A ver se ouvindo os da casa de Juda 
todos os males, que eu estou resoluto a 
fazer-lhes, volta cada hum do seu pessimo 
caminho: e eu perdoarei a maldade, e o 
peccado d’elles. 

4 Chamou pois Jeremias a Baruch filho 
de Nerias: e escreveo Baruch da boca de 
Jeremias no rolo do Livro todas as palavras 
que o Senhor lhe tinha dito a elle: 

5 E mandou Jeremias a Baruch, dizendo: 
Eu estou recluso, e nao posso entrar na 
casa do Senhor. 

6 Entra pois tu, e le pelo livro, em que 
tens escrito da minha boca as palavras 
do Senhor, ouvindo-o o povo na casa do 
Senhor no dia de jejum : al£m d’isto ouvin- 

2 S 625 



JEREMIAS XXXVI. 

do-o tambem todo Juda, le-lo-has aquelles, 
que vem das suas cidades : 

7 A ver se acaso elles se postrao, orando 
diante do Senhor, e se converte cada hum 
do seu caminho pessimo: por quanto grande 
he o furor e a indignapao, que o Senhor tem 
manifestado contra este povo. 

8 E Baruch filho de Nerias obrou con- 
forme a tudo o que propheta Jeremias lhe 
havia mandado, lendo do livro as palavras 
do Senhor na casa do Senhor. 

9 E aconteceo isto no quinto anno de 
Joaquim filho de Josias rei de Juda no nono 
mez : publicarao hum jejuni diante do Se- 
nhor a todo o povo em Jerusalem, e a toda 
a multidao, que havia concorrido das ci¬ 
dades de Juda a Jerusalem. 

10 E leo Baruch do livro as palavras de 
Jeremias na casa do Senhor na camera de 
Gamarias filho de Saphan secretario, no 
vestibulo de cima, a entrada da porta nova 
da casa do Senhor, ouvindo-o todo o povo. 

11 E quando ouvio Micheas filho de 
Gamarias, filho de Saphan todas as palavras 
do Senhor lidas pelo livro : 

12 Desceo a casa do rei, a camera do se¬ 
cretario : e eis-que estavao alii assentados to- 
dos os principes : Elisama secretario, e Da- 
laias filho de Semeias, e Elnathan filho de 
Achobor, e Gamarias filho de Saphan, e Sede¬ 
cias filho d’Hananias, e todos os principes. 

13 E Micheas lhes referio todas as 
palavras, que ouvira lendo-as Baruch, pelo 
livro aos ouvidos do povo. 

14 Como isto enviarao todos os principes 
a Baruch, Judi filho de Nathanias filho de 
Selemias, filho de Cusi, para lhe dizer: 
Toma na tua mao o livro, por que leste 
diante do povo, e vem ca. Tomou pois 
Baruch filho de Nerias o livro na sua mao, 
e veio ter com elles. 

15 E disserao-lhe: Assenta-te, e le eslas 
-cousas de modo que as oupamos nos. E 
leo Baruch, ouvindo-o elles. 

16 E quando ouvirao todas as palavras, 
se voltarao espantados cada hum para o 
que tinha ao seu lado, disserao a Baruch: 
Devemos manifestar ao rei todos esses dis- 
cursos. 

17 E perguntarao-lhe: dizendo: De- 
clara-nos como escreveste tu todos esses 
discursos da sua boca. 

18 E disse lhes Baruch :'Pela sua boca 
me dictava, como se eu fora lendo todos 
estes discursos: e eu os escrevia no livro 
com tinta. 

19 Entao disserao os principes a Baruch : 
Vai-te, esconde-te, tu, e Jeremias, e ninguem 
saiba onde estais. 

20 E entrando forao ter com o rei ao 
atrio do seu palacio, mas deixarao guar- 
dado o livro na camera de Elisama secre¬ 
tario : e annunciarao, ouvindo-o rei, todos 
estes discursos. 
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21 E enviou o rei a Judi a tomar o livro : 
tomando-o elle da camera de Elisama secre¬ 
tario, o leo diante do rei, e de todos os prin¬ 
cipes, que estavao em torno do rei. 

22 E o rei estava assentado no seu quarto 
d’inverno, pelo nono mez: e diante d’elle 
estava posto hum brazeiro cheio de brazas. 

23 E tendo Judi lido tres, ou quatro 
paginas, o cortou com o canivete do secreta¬ 
rio, e o lancou no fogo, que estava sobre o 
brazeiro, ate que se queimou todo o livro no 
fogo, que havia no brazeiro. 

24 E nao temerao nem rasgarao os seus 
vestidos o rei, e todos os seus servos, que 
ouvirao todos estes discursos. 

25 Todavia Elnathan, e Dalaias, e Gama¬ 
rias se oppozerao ao rei, para que nao quei- 
masse o livro: mas elle nao lhes deo ouvidos. 

26 E mandou o rei a Jeremiel filho d’Am- 
elech, e a Saraias filho de Ezriel, e a Selemias 
filho d’Abdeel, que prendessem a Baruch o 
amanuense, e ao propheta Jeremias: mas o 
Senhor os escondeo. 

27 E foi dirigida a palavra do Senhor ao 
propheta Jeremias, depois que o rei quei- 
mara o livro, e as palavras, que Baruch es- 
crevera, recolhendo-as da bocade Jeremias, 
a qual dizia : 

28 Toma de novo outro livro: e escreve 
n’elle todas as palavras primeiras, que havia 
no primeiro livro, que queimou Joaquim rei 
de Juda. 

29 E diras a Joaquim rei de Juda: Isto 
diz o Senhor: Tu queimaste aquelle livro, 
dizendo: Porque escreveste n’elle annun- 
ciando: Apressado vira o rei de Babylonia, 
e destruira esta terra, e fara que nao fiquem 
n’ella homens, nem animaes ? 

30 Por tanto, isto diz o Senhor contra 
Joaquim rei de Juda: Nao sahira d’elle 
quem se assente sobre o throno de David : e 
o seu cadaver sera exposto ao ardor, de dia, 
e a geada de noite. 

31 E visitarei contra elle, e contra a sua 
linhagem, e contra os seus servos as suas 
maldades, e farei cahir sobre elles, e sobre 
os moradores de Jerusalem, e sobre os va- 
roes de Juda todo o mal, com que os tenho 
ameapado, e elles nao derao ouvidos. 

32 Tomou pois Jeremias outro livro, e o 
deo a Baruch, filho de Nerias secretario: o 
qual escreveo n’elle da boca de Jeremias 
todas as palavras do livro, que havia lan- 
pado no fogo Joaquim rei de Juda : e ainda 
forao accrescentadas muitas mais palavras, 
que as que tinha havido no primeiro. 

CAPITULO XXXVII. 

Sedecias se encommenda nas oraqoes de Jere¬ 
mias. Nabuchodonosor jnarc/ia contra o 
rei do Egi/pto. Jeremias prediz, que Na¬ 
buchodonosor tomar a contra Jerusalem. 
He mettido o propheta no calabouqo do 
carcere. Sedecias o tira d'elle. 
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REINOU o rei Seclecias filho de Jo- 
sias em lugar de Jechonias filho de Joa- 

quim: a quem Nabuehodonosor rei de 
Babylonia estabeleceo rei na terra de Juda: 

2 E nao obedeceo elle, nem os seus ser¬ 
vos, nem o povo da terra as palavras do Se- 
nhor, que fallou por mao do propheta Jere- 
mias. 

3 E o rei Sedecias enviou a Juchal filho 
de Selemias, e a Sophonias filho de Maasias 
sacerdote ao propheta Jeremias, para que 
lhe dissesse: Faze orafao por nos ao Se- 
nhor nosso Deos. 

4 E Jeremias andava livremente pelo 
meio do povo: porque ainda o nao tinhao 
preso na custodia do carcere. Entretanto o 
exercito de Pharao sahio do Egypto : e ou- 
vindo os Cal deos, que tinhao em sitio a 
Jerusalem esta nova, se retirarao de Jerusa¬ 
lem. 

5 E a palavra do Senhor foi dirigida ao 
propheta Jeremias, a qual dizia : 

6 Isto diz o Senhor Deos d’Israel; Assim 
direis ao rei de Juda, que vos enviou a per- 
guntar-me a mim: Eis-aqui o exercito de 
Pharao, que sahio para dar-vos soccorro, elle 
voltara para a sua terra no Egypto, 

7 E voltarao os Caldeos, e combaterao 
contra esta cidade: e toma-la-hao, e lhe 
lanyarao o fogo. 

8 Isto diz o Senhor: Nao queirais enga- 
nar as vossas almas, dizendo: De certo se 
irao os Caldeos, e se retirarao de nos, por¬ 
que elles se nao irao. 

9 Mas ainda quando derrotardes todo o 
exercito dos Caldeos, que pelejao contra vos, 
e ficarem d’elles alguns feridos : levantar-se- 
ha cada hum da sua tenda, e queimarao esta 
cidade, pondo-lhe fogo. 

10 Tendo-se pois retirado o exercito dos 
Caldeos de Jerusalem, por causa do exercito 
de Pharao, 

11 Sahio Jeremias de Jerusalem para ir 
a Terra de Benjamin, e repartir alii huma 
possessao na presenja dos cidadaos. 

12 E quando chegou a porta de Benja¬ 
min, estava alii hum dos que por turnos 
guardavao a porta, que se chamava Jerias, 
filho de Selemias, filho d’Hananias, e pren- 
deo ao propheta Jeremias, dizendo: Tu 
foges para os Caldeos. 

13 E respondeo Jeremias: Isso he falso, 
eu nao fujo para os Caldeos. E nao lhe deo 
ouvidos: mas Jerias prendeo a Jeremias, *e 
o levou aos principes. 

14 Pelo que irados os principes contra 
Jeremias, depois de o apoutarem o metterao 
no carcere, que havia na casa de Jonathan 
secretario: porque elle era o prefeito do 
carcere. 

15 E assim entrou Jeremias na casa do 
fosso, e em hum calaboupo: e esteve alii 
emparedado Jeremias muitos dias. 

16 Mas o rei Sedecias enviou a tira-lo : e 
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lhe perguntou em sua casa secretamente, e 
disse : Cr£s por ventura que tens alguma 
palavra da parte do Senhor? E disse Jere¬ 
mias : Sim tenho: E accrescentou: Nas 
maos do rei de Babylonia seras entregue. 

17 E disse Jeremias ao rei Sedecias: Em 
que tenho peccado contra ti, e contra os teus 
servos, e contra o teu povo, para me man- 
dares metter na casa do carcere ? 

18 Onde estao os vossos prophetas, que 
vos prophetizavao, e diziao: N^.o vira o rei 
de Babylonia sobre vos, e sobre esta terra ? 

19 Agora pois ouve, eu te rogo, Senhor 
rei meu: Valha a minha supplica na tua pre- 
senpa : e nao me remettas a casa de Jona¬ 
than secretario, para que nao morra eu alii. 

20 Ordenou pois o rei Sedecias, que Je¬ 
remias fosse posto no vestibulo do carcere : 
e que se lhe desse huma fogaca de pao cada 
dia, aldm da vianda ordinaria, ate que todo 
o pao da cidade se consumisse : e ficou Je¬ 
remias no vestibulo do carcere. 

CAPITULO XXXVIII. 
He mettido Jeremias n'umlago. Abdemelech 

o tira d'elle. Sedecias o consulta em se- 
gredo. Jeremias lhe aconselha que se en¬ 
tregue aos Caldeos. 

OUVIO Saphacias filho de Mathan, e 
Gedelias filho de Phassur, e Juchal filho 

de Selemias, e Phassur filho de Melchias, as 
palavras, que Jeremias fallava a todo o povo, 
dizendo: 

2 Isto diz o Senhor : Todo aquelle que 
ficar n’esta cidade, morrera a espada, e de 
fome, e de peste: mas o que passar aos 
Caldeos, vivera, e ficara salva a sua alma, 
e com vida. 

3 Isto diz o Senhor : Certamente sera en¬ 
tregue esta cidade namaodo exercito do rei 
de Babylonia, e elle a tomara. 

4 E disserao os principes ao rei: Suppli- 
camos-te, que mandes matar este homem: 
porque de proposito enerva as formas aos 
homens de guerra, que ficarao n’esta cidade, 
e as maos de todo o povo, fallando-lhes 
conforme estas palavras: por quanto este 
homem nao busca a paz para este povo, 
senao o mal. 

5 E disse o rei Sedecias: Ei-lo-ahi esta. 
nas vossas maos, pois nao he justo que o rei 
vos negue cousa alguma. 

6 Tomarao pois a Jeremias, e o lanparao 
no calaboupo de Melchias filho d’Amelech, 
que estava no vestibulo do carcere: e desce- 
rao a Jeremias com cordas ao lago, onde nao 
havia agua, senao lodo: e assim se atollou 
Jeremias no lodo. 

7 E ouvio Abdemelech homem Ethiope 
eunuco, que estava na casa do rei, que haviao 
mettido a Jeremias no lago : o rei ao mesmo 
tempo estava assentado a porta de Benjamin. 

8 E sahio Abdemelech da casa do rei, e 
fallou ao rei, dizendo: 
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9 Rei meu Senhor, estes homens obrarao 
mal em tudo quanto fizerao contra o pro- 
pheta Jeremias, mettendo-o no lago, para 
que alii morra de fome, porque ja nao ha 
mais pao na cidade. 

10 Mandou pois o rei ao Ethiope Ab¬ 
demelech, dizendo : Toma d’aqui comtigo 
trinta homens, e tira do lago ao propheta 
Jeremias antes que morra. 

11 Assim Abdemelech, tomando comsigo 
os homens, entrou no quarto do rei, que es- 
tava debaixo da guarda roupa: e tomou 
d’alli huns pannos velhos, e roupas antigas, 
que tinhao apodrecido, e por humas cordas 
os deitou abaixo no lago a Jeremias. 

12 E o Ethiope Abdemelech, disse a Je¬ 
remias : Mette esses pedacos de panno ve- 
lho, e esses andrajos rasgados e podres de¬ 
baixo dos teus sovacos, entre os bravos, e as 
cordas : e Jeremias o fez assim. 

13 E tirarao a Jeremias com as taes cor¬ 
das, e o extrahirao do lago : e ficou Jeremias 
no vestibulo do carcere. 

14 E enviou o rei Sedecias, e fez trazer a 
si ao propheta Jeremias, a terceira porta, 
que estava na casa do Senhor : e disse o rei 
a Jeremias: Eu tenho huma cousa que te 
perguntar, nao me encubras nada. 

15 E disse Jeremias a Sedecias : Se eu 
ta annunciar, acaso tu nao me mataras ? e se 
eu te der hum conselho, nao me ouviras ? 

16 Jurou pois o rei Sedecias a Jeremias 
em segredo : dizendo : Viva o Senhor, que 
nos fez esta alma, que nao te matarei, nem 
te entregarei nas maos d’esses homens, que 
buscao a tua vida. 

17 E disse Jeremias a Sedecias : Isto diz 
o Senhor dos exercitos, o Deos d’lsrael: Se 
sahindo fores aos principes do rei de Baby¬ 
lonia, vivera a tua alma, e nao ardera em 
fogo esta cidade: e seras salvo tu, e a tua 
casa. 

18 Mas se tu nao sahires aos principes do 
rei de Babylonia, sera entregue esta cidade 
nas maos dos Caldeos, e a farao arder no 
fogo : e tu nao escaparas da mao d’elles. 

19 E disse o rei Sedecias a Jeremias: 
Receio-me dos Judeos, que se passarao aos 
Caldeos : nao succeda que eu seja entregue 
nas maos d’elles, e me tratem indignamente. 

20 E respondeo Jeremias: Nao te entre- 
garao: rogo-te que oupas a voz do Senhor, 
que eu te annuncio, e sera bem para ti, e vi¬ 
vera a tua alma. 
' 21 Mas senao quizeres sahir : esta he a 
palavra que me mostrou o Senhor: 

22 Eis-ahi todas as mulheres, que ficarao 
na casa do rei de Juda, serao conduzidas aos 
principes do rei de Babylonia : e ellas di- 
rao: Enganarao-te, e puderao mais do que 
tu os homens da tua paz, atolarao-te no la- 
macal, e metterao os teus pes no escorrega- 
douro, e se apartarao de ti. 

23 E todas as tuas mulheres, e teus filhos 
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serao levados aos Caldeos : e nao escaparas 
das suas maos, senao por mao do rei de Ba¬ 
bylonia seras preso : e elle fara arder em fogo 
esta cidade. 

24 Disse pois Sedecias a Jeremias: Nin- 
guem saiba estas palavras, e nao morreras. 

25 E se ouvirem os principes que tenho 
fallado comtigo, e vierem a ti, e te disserem : 
Dize-nos o que fallaste com o rei, nao no-lo 
encubras, e nos te nao mataremos: e que 
fallou o rei comtigo : 

26 Tu lhes diras: Eu fiz ao rei minhas 
humildes deprecacoes, para que me nao 
mandasse novamente levar a casa de Jona¬ 
than, para eu alii nao morrer. 

27 Vierao pois todos os principes a Jere¬ 
mias, e lhe fizerao as sobreditas perguntas : e 
elle lhes respondeo conforme a tudo o que o 
rei lhe havia mandado, e nao o inquietarao 
mais: porque se nao havia divulgado nada. 

28 Mas Jeremias permaneceo no vestibulo 
do carcere ate o dia, em que foi tomada Je¬ 
rusalem : e de facto foi tomada Jerusalem. 

CAPITULO XXXIX. 
Tomada de Jerusalem. Fugida de Sedecias. 

He apanhado este principe, e levado diante 
de Nabuchodonosor, o qual manda matar a 
dous filhos de Sedecias, e a este tirar-lhe os 
olhos, e carrega-lo de fierros. Fobres dei- 
.vados na Judea. Jeremias posto em liber- 
dade. Prophecia a favor d'Abdemelech. 

NONO anno de Sedecias rei de Juda, 
no decimo mez, veio Nabuchodonosor 

rei de Babylonia, e todo o seu exercito a Je¬ 
rusalem, e a sitiarao. 

2 O undecimo anno porem de Sedecias, 
ao quinto dia do quarto mez, se fez a brecha 
na cidade. 

3 E todos os principes do rei de Babylo¬ 
nia entrarao, e se alojarao junto a porta do 
rneio : a saber, Neregel, Sereser, Semegar- 
nabu, Sarsachim, Rabsares, Neregel, Sereser, 
Rebmag, e todos os outros principes do rei 
de Babylonia. 

4 Sedecias rei de Juda, e toda a gente de 
guerra tendo-os visto, fugirao: e de noite 
sahirao da cidade pelo caminho do jardim 
do rei, e pela porta, que estava entre dous 
muros, e forao buscar o caminho do deserto. 

5 Mas foi em seu alcance o exercito dos 
Caldeos : e apanharao a Sedecias no campo 
da solidao de Jerico, e o levarao cativo a 
Nabuchodonosor rei de Babylonia a Rebla- 
tha, que esta na Terra d’Emath : e este lhe 
pronunciou a sua sentenca. 

6 E o rei de Babylonia matou em Rebla- 
tha aos filhos de Sedecias diante de seus 
olhos: e a todos os nobres de Juda fez 
matar o rei de Babylonia. 

7 Mandou tambem arrancar os olhos a 
Sedecias : e fti-lo carregar de ferros, para ser 
levado a Babylonia. 

8 Queim&rao outrosi os Caldeos o Palacio 
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do rei, e a casa do povo, lanf ando-lhe fogo, 
e derribarao o muro de Jerusalem. 

9 E os restos do povo, que haviao ficado 
na cidade, e os desertores, que se tinliao ido 
entregar a elle, e o resto inutil dos do vulgo, 
que haviao ficado, os levou a Babylonia Na- 
buzardan general do exercito. 

10 E aos mais pobres da plebe, que nao 
tinhao absolutamente cousa alguma, Nabu- 
zardan general do exercito os deixou ficar na 
Terra de Juda : e lhes deo vinhas e cisternas 
n’aquelle dia. 

11 Mas Nabuchodonosor rei de Babylonia 
tinha dado esta ordem a Nabuzardan general 
do exercito, acerca de Jeremias, dizendo: 

12 Toma-o, e poe sobre elle os teus olhos, 
e nao lhe facas mal nenhum : mas concede- 
lhe tudo o que elle quizer. 

13 Enviou pois Nabuzardan general do 
exercito, e Nabusezban, e Rabsares, e Nere- 
gel, e Sereser, e Rebmag, e todos os Mag¬ 
nates do rei de Babylonia, 

14 Enviarao, e tomarao a Jeremias dp 
vestibulo do carcere, e o entregarao a Go- 
dolias, filho d’Ahicao filho de Saphan, para 
que elle habitasse em sua casa, e vivesse 
entre o povo. 

15 E tinha sido dirigida a palavra do Se- 
nhor a Jeremias, quando este estava preso no 
vestibulo do carcere, a qual dizia: 

16 Vai, e falla a Abdemelech Ethiope, 
dizendo : Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’lsrael: Eis-aqui estou eu que farei 
cumprir as minhas palavras sobre esta ci¬ 
dade em damno seu, e nao em bem : e veri- 
ficar-se-hao n’aquelle dia a tua vista. 

17 Mas eu te livrarei n’esse dia, diz o 
Senhor; e nao seras entregue nas maos dos 
homens, que tu temes : 

18 Mas eu tirando-te d’ellas te livrarei, e 
nao cahiras morto a espada: e salvaras a 
tua vida, porque tiveste confianpa em mim, 
diz o Senhor. 

CAPITULO XL. 
Nabuzardan poe a Jeremias em liberdade. 

Jeremias se retira para o pe de Godolias. 
Os Judeos dispersos pelafugida se torndo a 
ajuntar. Baalis rei dos Ammonitas tnanda 
a Ismael que mate a Godolias. 

ALAVRA, que foi dirigida pelo Senhor 
a Jeremias, depois que Nabuzardan ge¬ 

neral do exercito o enviou livre desde Rama, 
quando o tomou atado com cadeias no meio 
de todos os transmigrados de Jerusalem e de 
Juda, que erao levados a Babylonia. 

2 Tomando pois de parte o general do 
exercito a Jeremias, lhe disse: O Senhor 
teu Deos pronunciou este mal contra este 
lugar, 

3 E lho trouxe: e fez o Senhor como o 
havia dito, porque vos peccastes contra o Se¬ 
nhor, e nao ouvistes a sua voz, e se executou 
em vos esta palavra. 

4 E agora eis-aqui te tenho tirado hoje as 
cadeias, que tens nas tuas maos: se queres 
vir comigo a Babylonia, vem: e porei os 
meus olhos em ti: mas se te desagrada vir 
comigo a Babylonia, fica: eis-ahi esta toda 
a terra a tua vista: para o lugar que esco- 
lheres, e para o qual tu quizeres ir, para esse 
vai. 

5 E nao cjueiras vir comigo : mas podes 
viver com Godolias, filho d’Ahicao filho de 
Saphan, a quem o rei de Babylonia tem posto 
por governador das cidades de Juda : vive 
pois com elle no meio do povo : ou para 
qualquer parte que mais te agradar o ir, vai. 
Deo-lhe tambem o general do exercito man- 
timentos, e presentes, e o deixou ir. 

6 E assim Jeremias veio a casa de Godo¬ 
lias filho d’Ahicao a Masfath, e assistio com 
elle no meio do povo, que havia ficado na 
terra. 

7 E quando ouvirao todos os principaes 
do exercito, que estavao dispersos pelas pro- 
vincias, elles e os seus companheiros, que o 
rei de Babylonia tinha posto por governador 
da terra a Godolias filho d’Ahicao, e que lhe 
havia encarregado os homens, e as mulheres, 
e os meninos, e os pobres da terra, que nao 
haviao sido levados a Babylonia: 

8 Vierao ter com Godolias a Masfath : a 
saber, Ismahel filho de Nathanias, e Joha- 
nan, e Jonathan filhos de Caree, e Sareas 
filho de Thanehumeth, e os filhos d’Oph, que 
erao de Netophathi, e Jezonias filho de Maa- 
cathi, elles, e as suas gentes. 

9 E Godolias, filho d’Ahicao filho de Sa¬ 
phan lhes jurou a elles, e a seus companheiros, 
dizendo : Nao temais servir aos Caldeos, ha- 
bitai na terra, e servi ao rei de Babylonia, e 
passareis felizmente. 

10 Vede que eu assisto em Masphath, para 
executar as ordens dos Caldeos, que nos sao 
enviados : e assim vos recolhei a vindima, e 
a seara, e o azeite, e envazilhai-o nos vossos 
vasos, e conservai-vos quietos nas vossas ci¬ 
dades, que occupais. 

11 E do mesmo modo todos os Judeos, 
que estavao em Moab, e entre os filhos d’Am- 
mon, e na Idumea, e em todas as demais re- 
gioes, quando ouvirao que o rei de Babylonia 
havia deixado os restantes na Judea, e que 
havia posto por governador d’elles a Godo¬ 
lias, filho d’Ahicao filho de Saphan : 

12 Tornarao, digo, todos os Judeos de to¬ 
dos os lugares, para onde se haviao refugi- 
ado, e vierao a Terra de Juda ter com Godo¬ 
lias a Masphath; e recolherao o vinho e o 
trigo em mui grande quantidade. 

13 E Johanan filho de Caree, e todos os 
principes do exercito, que haviao sido dis¬ 
persos pelas provincias, vierao ter com Go¬ 
dolias a Masphath, 

14 E lhe disserao: Sabe tu que Baalis 
. rei dos filhos d’Ammon mandou a Ismahel 

filho de Nathanias para te tirar a vida. E 
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Godolias filho d'Ahicao Ihes nio deo cre- 
dito. 

15 E Johanan filho de Caree fallou em 
segredo com Godolias em Masphath, dizendo: do em Masphath, levou presos Ismahel: as 
Irei, e materei a Ismahel filho de Nathanias, 
sem que ninguem o saiba, para que elle te 
nao tire a vida, e sejao dispersos todos os 
Judeos, que se tern congregado a ti, e pere- 
cao as reliquias de Juda. 

16 E disse Godolias, filho d’Ahicao a 
Johanan filho de Caree: Guarda-te nao 
fapas tal: porque o que tu dizes d’Ismahel 
he falso. 

CAPITULO XLC 
Ismahel mata a Godolias, e a todos os que es- 

tavdo com elle. Leva prisioneiros todo 
restodosque se uchavdo cm Masphath. He 
perseguido por Johanan. Foge para os 
Ammonitas. Johanan reune osprisioneiros. 
E estes tomao a resoluqdo de se retirarem 
para o Egypto. 

ACONTECEO no mezsetimo, que veio 
Ismahel, filho de Nathanias, filho d’Eli- 

sama de Iinhagem real, e os grandes do rei, 
e dez homens com elle, ter com Godolias 
filho d’Ahicam a Masphath : e comerao alii 
pao, juntos em Masphath. 

2 E levantou-se Ismahel filho de Natha¬ 
nias, e os dez homens, que com elle estavao, 
e ferirao a Godolias, filho d’Ahicam filho de 
Saphan as cutiiadas, e inatarao aquelle, que 
o rei de Babylonia havia posto por governa- 
dor da terra. 

3 Matou tambem Ismahel a todos os 
Judeos, que estavao com Godolias em Mas¬ 
phath, e aos Caldeos, que forao alii achados, 
e aos homens de guerra. 

4 E ao outro dia depois que matara a 
Godolias, sem ninguem ainda o saber, 

5 Vierao huns homens de Sichem, e de 
Silo, e de Samaria oitenta homens, com a 
barba rapada, e rasgados os vestidos, e o 
rosto todo desfigurado : e traziao nas maos 
incenso, e offertas para as presentar na casa 
do Senhor. 

6 Sahindo pois de Masphath a recebe-las 
Ismael filho de Nathanias, hia andando, e 
chorando : e quando chegou a elles, lhes 
disse : Vinde a Godolias filho d’Ahicam 

7 Quando elles chegarao ao meio da ci- 
dade, Ismahel filho de Nathanias, elle mes- 
mo, e os homens, que estavao com elle, os 
matarao no meio do lago. 

8 Mas entre elles se acharao dez homens, 
que disserao o Ismahel: Nao nos mates : 
porque temos no campo thesouros de trigo, 
e de cevada, e d’azeite, e de mel. E os 
deixou : e nao matou a estes, como a seus 
irmaos. 

9 O lago pois, em que lanpara Ismael 
todos os cadaveres dos homens, que matou 
por causa de Godolias, he o mesrno, que fez 
o rei Asa por amor de Baasa rei d’Israel: a 
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este mesmo endieo de mortos Ismahel filho 
de Nathanias. 

10 E a todos os que do povo haviao fica- 

filhas do rei, e todo o povo, que havia ficado 
em Masphath: os que Nabuzardan general do 
exercito havia deixado encarregados a Go- 
lodias filho d’Ahicam. E tomou-os Ismahel 
filho de Nathanias, e se foi para passar aos 
filhos d’Ammon. 

11 E ouvio Johanan filho de Caree, e 
todos os officiaes de guerra, que estavao com 
elle, todo o mal, que havia feito Ismahel 
filho de Nathanias. 

12 E tomando comsigo toda a sua gente, 
sahirao a pelejar contra Ismahel filho de 

0 Nathanias, e acharao-no perto das muitas 
aguas, que ha em Gabaon. 

13 E quando todo o povo, que estava 
com Ismahel, vio a Johanan filho de Caree, 
e a todos os officiaes de guerra, que estavao 
com elle, se alegrarao. 

14 E todo o povo, que Ismahel havia 
feito prisioneiro, voltou a Masphath ; e tendo 
dado volta, se foi para Johanan filho de 
Caree. 

15 Mas Ismahel filho de Nathanias esca- 
pou com oito homens do encontro de Joha¬ 
nan, e se passou aos filhos d’Ammon. 

16 Por onde Johanan filho de Caree, e 
todos os Officiaes de guerra, que estavao 
com elle, tomarao em Masphath todos os que 
restavao da plebe, que elle havia recobrado 
d’Ismahel filho de Nathanias, depois que 
matou a Godolias filho d’Ahicam : aos ho¬ 
mens de valor para a guerra, e as mulheres, 
e os meninos, e os eunucos, que havia 
feito voltar de Gabaon. 

17 E forao-se d’alli, e estiverao de passa- 
gem em Camaao, que esta ao pe de Belem, 
com o fim de passarem adiante, e entrarem 
no Egypto 

18 Por medo dos Caldeos: porque os 
temiao por causa de haver assassinado Is¬ 
mahel filho de Nathanias a Godolias filho 
d’Ahicam, que o rei de Babylonia havia 
posto por governador na Terra de Juda. 

CAPITULO XLII. 
Pedem os Judeos a Jeremias que consulte o 

Senhor. 0 Senhor lhes declara, que se 
jicarem na Judea, elle os fortificard: e.r- 
horta-os a que nao temdo o rei de Baby¬ 
lonia : ameaqa-os se se retirarem para o 
Egypto. Jeremias os reprehende pela sua 
indocilidade. 

E VIERAO todos os officiaes de guerra, 
e Johanan filho de Caree, e Jezonias 

filho d’Osaias, e o resto do povo, des do pe- 
queno ate ao grande : 

2 E disserao hao propheta Jeremias: Seja 
accetia a nossa supplica na tua presenpa : e 
faze orapao por nos ao Senhor teu Deos, por 
todo este resto do povo, porque de muito's 
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temos ficado poucos, assim como nos vem 
teus olhos: 

3 E para que nos declare o Senhor teu 
Deos o caminho, por onde liavemos de ir, e 
a palavra, que havemos de exeeutar. 

4 Disse-lhes pois a elles o propheta Jere- 
mias : Tenho ouvido : vede que eu vou a 
fazer orapao ao Senhor vosso Deos, con- 
forme vos dizeis : qualquer palavra, que me 
responder, eu vo-la referirei: e nilo vos en- 
cobrirei cousa alguma. 

5 E elles disserao a Jeremias : Seja o 
Senhor entre nos testemunha da nossa ver- 
dade e fe, se assim o nao fizermos conforme 
toda a palavra, em que te enviar a nos o 
Senhor teu Deos. 

6 Seja em bem, ou seja em mal, obede- 
ceremos a voz do Senhor nosso Deos, a 
quern te enviamos : para que sejamos bem 
succedidos depois que tivermos escutado a 
voz do Senhor nosso Deos. 

7 E havendo-se cumprido dez dias, foi 
dirigidaa palavra do Senhor a Jeremias. 

8 E chamou a Johanan filho de Caree, e 
a todos os officiaes de guerra, que estavao 
com elle, e a todo o povo, des do mais pe- 
queno ate o maior. 

9 E lhes disse : Isto diz o Senhor Deos 
d'Israel, a quem me haveis enviado, para 
que eu expozesse os vossos humildes rogos 
na sua presenpa: 

10 Se permanecerdes quietos n’esta terra, 
eu vos edificarei, e nao vos destruirei : 
plantar-vos-hei, e nao vos arrancarei: por- 
que ja estou applacado sobre o mal que 
vos fiz. 

11 Nao temais a presenca do rei de Ba¬ 
bylonia, de quem vos, espantados tendes 
medo: nao o temais, diz o Senhor: porque 
eu sou comvosco, para vos por a salvo, e 
livrar da sua mao. 

12 E vos encherei de misericordias, e 
terei piedade de vos, e far-vos-hei habitar na 
vossa terra : 

13 Mas se vos disserdes: Nao rnorare- 
mos n’esta terra, nem escutaremos a voz do 
Senhor nosso Deos, 

14 Dizendo: De nenhuma maneira: mas 
caminharemos para a Terra do Egypto: onde 
nao veremos guerra, nem ouviremos es- 
trondo de trombeta, nem padeceremos fome: 
e alii habitaremos, 

15 Por tanto ouvi agora a palavra do 
Senhor, reliquias de Juda: Isto diz o Se¬ 
nhor dos exercitos, o Deos d’lsrael: Se vos 
com animo resoluto vos dispozerdes para 
entrardes no Egypto, e entrardes com o fim 
de la habitar: 

16 A espada, que vos temeis, alii vos 
alcanpara na Terra do Egypto: e a fome, 
que vos receais, no Egypto se vos pegara, e 
alii morrereis. 

17 E todos os varoes, que se obstinarao 
em entrar no Egypto com o fim de habitar 

alii, morrerao fi espada, e de fome, e de 
peste : nao ficarh nenhum d’elles, nem esca- 
para da violencia do mal, que eu farei vir 
sobre elles. 

18 Porque isto diz o Senhor dos exerci¬ 
tos, o Deos d’lsrael: Assim como o meu 
furor, e a minha indignapao se accendeo 
contra os habitantes de Jerusalem : assim se 
accendera a minha indignapao contra vos, 
quando tiverdes entrado no Egypto, e vos 
vireis a ser o objecto d’execrapao, e d’es- 
panto, e de maldipao, e d’opprobrio, e nao 
tornareis mais a ver este lugar. 

19 Esta he a palavra do Senhor sobre 
vos, reliquias de Juda : Nao entreis no 
Egypto : tereis bem entendido, que eu vos 
tenho protestado hoje, 

20 Que haveis enganado as vossas almas : 
porque vos me enviastes ao Senhor nosso 
Deos, dizendo : Roga por nos ao Senhor 
nosso Deos, e conforme a tudo o que te 
disser o Senhor nosso Deos, annuncia-no-lo 
assim, e nos o faremos. 

21 E hoje vo-lo tenho declarado, e nao 
ouvistes a voz do Senhor vosso Deos acerca 
de todas as cousas, pelas quaes me enviou 
a vos. 

22 Agora pois tereis entendido, que a 
espada, e de fome, e de peste morrereis 
no lugar, aonde quizestes entrar, para alii 
viver. 

CAPITULO XLIII. 
Os Judeos accusdo a Jeremias de rnentiroso. 

Relirao-se para o Egypto contra a ordem 
do Senhor. Lcvao comsigo a Jeremias, e 
a Baruch. Prophecia contra o Egypto. 

P ACONTECEO que tendo Jeremias 
acabado de fallar ao povo todas as 

palavras do Senhor Deos d’elles, conforme 
o Senhor Deos d’elles lho havia enviado a 
elles, para que lhes dissesse todas estas 
palavras : 

2 I’allou Azarias filho d’Osaias, e Joha¬ 
nan filho de Caree, e todos os homens so- 
berbos, dizendo a Jeremias : Tu dizes men- 
tiras : o Senhor nosso Deos nao te enviou a 
dizer: Nao entreis no Egypto para habitar- 
des alii. 

3 Mas Baruch filho de Nerias te incita 
contra nos, para nos entregar nas maos dos 
Caldeos, para nos matar, e nos fazer levar a 
Babylonia. 

4 E nao escutou Johanan filho de Carde, 
e todos os officiaes de guerra, e todo o povo 
a voz do Senhor, para ficarem na Terra de 
Juda. 

5 Mas Johanan filho de Garde, e todos 
os officiaes de guerra tomarao a todos os 
restos dos de Juda, que haviao voltado de 
todas as napoes, para onde antes haviao 
sido dispersos, para habitarem na Terra de 
Juda: 

6 Ilomens, e mulheres, e crianpas, e as 
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Mias do rei, e a toda a alma que Nabuzar- 
dan general do exercito dos Caldeos tinha 
deixado com Godolias Mo d’Ahicam filho 
de Saphan, e ao propheta Jeremias, e a Ba¬ 
ruch Mo de Nerias. 

7 E entrarao na Terra do Egypto, porque 
nao obedecerao a voz do Senhor: e vierao 
ate Taphnis. 

8 E foi dirigida a palavra do Senhor a 
Jeremias em Taphnis, a qual dizia: 

9 Toma na tua mao pedras grandes, e 
esconde-as na abobada, que esta debaixo do 
muro de ladrilho a porta da casa de Pharao 
em Taphnis, a vista de homens Judeos : 

10 E lhes diras: Isto diz o Senhor dos 
exercitos, o Deos d’lsrael : Eis-aqui estou 
eu que enviarei, e tomarei a Nabuchodono- 
sor rei de Babylonia, meu servo : e porei o 
seu throno sobre estas pedras que escondi, e 
elle estabelecera o seu solio sobre ellas. 

11 E vindo ferira a Terra do Egypto: 
os que eu destinei para a morte, entregara 
elle a morte: e os que para o cativeiro ao 
cativeiro: e os que para a espada a espada. 

12 E fara pegar fogo nos Templos dos 
deoses do Egypto, e os queimara, e leva- 
los-ha cativos : e revestir-se-ha da Terra do 
Egypto, como se veste o pastor com a sua 
roupa : e sahira d’alli em paz. 

13 E quebrara as estatuas da casa do Sol, 
que ha na Terra do Egypto: e abrazara 
com o fogo os Templos dos deoses do 
Egypto. 

CAPITULO XLIV. 
Jeremias reprehende os Judeos que viviao no 

Egypto, da sua idolatria e lhes annuncia 
as vinganqas do Senhor. Elies se obsti- 
nao em continuar na sua idolatria : pelo 
que reitera Jeremias as suas reprehensoes, 
e ameaqas. O mesrno Jeremias prophetiza, 
que o rei do Egypto sera tornado. 

ALAVRA, que foi dirigida por Jeremias 
a todos os Judeos, que habitavao na 

Terra do Egypto, aos que moravao em 
Magdalo, e em Taphnis, e em Memphis, e 
na Terra de Phatures, dizendo : 

2 Isto diz o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’lsrael : Vos tendes visto todo esse 
mal, que fiz vir sobre Jerusalem, e sobre 
todas as cidades de Judfi: e vede que 
estao hoje despovoadas, e nao ha n’elles 
morador : 

3 Pela maldade, que fizerao para me 
provocarem a ira, e indo a sacrificar, e 
adorar a deoses estranhos, a quern nao con- 
heciao, nem elles, nem vos, nem vossos pais. 

4 E vos enviei todos os meus servos os 
prophetas, levantando-me de noite, e envian- 
do-os com effeito, e dizendo: Nao facais 
cousa de tanta abominafao, como esta que 
detesto. 

.5 E nao ouvirao, nem inclinarao o seu 
onvido para se converterem das suas mal- 
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dades, e para nao sacrificarem a deoses es¬ 
tranhos. 

6 E accendeo-se a minha indignafao 
e o meu furor, e ateou-se nas cidades de 
Juda, e nas pranas de Jerusalem : e troca- 
rao-se em deserto, e desolajao, como hoje 
se estao vendo. 

7 E agora isto diz o Senhor dos exerci¬ 
tos, o Deos d’lsrael: Porque vos fazeis 
este grande mal contra as vossas almas, 
para que do meio de Juda pere^a d’entre 
vos o varao e a mulher, o pequenino e o 
que mama, e que nao fique resto algum 
de vos: 

8 Provocando-me com as obras de vossas 
maos, sacrificando a deoses estranhos na 
Terra do Egypto, na qual haveis entrado 
para n’ella habitar : e pere^ais, e sejais hum 
objecto de maldifao, e d’opprobrio a todas 
as gentes da terra ? 

9 Acaso estais esquecidos das maldades 
de vossos pais, e das maldades dos reis de 
Juda, e das maldades das mulheres de cada 
hum, e de vossas maldades, e das maldades 
de vossas mulheres, que fizerao na Terra de 
Juda, e nos bairros de Jerusalem ? 

10 Nao se purificarao ate o dia de hoje : 
e nao tiverao temor, nem andarao na lei do 
Senhor, e nos meus mandamentos, que dei 
na vossa presen^a, e na de vossos pais. 

11 Por tanto, isto diz o Senhor dos exer¬ 
citos, o Deos d’lsrael: Eis-aqui estou eu 
que porei o meu rosto sobre vos para mal : 
e destruirei a todo o Juda. 

12 E tomarei os que restarao de Juda, 
que se obstinarao em entrarem na Terra do 
Egypto, e habitarem n’ella: e serao todos 
consumidos na Terra do Egypto: cahirao 
mortos a espada, e de fome: e serao consu¬ 
midos des do mais pequeno ate ao maior a 
espada, e morrerao de fome: e ficarao sendo 
hum objecto d’execracao, e d’espanto, e de 
maldipao, e d’opprobrio. 

13 E virei com a minha visita sobre os 
moradores da Terra do Egypto, como fui 
sobre Jerusalem com espada, e fome, e 
peste. 

14 E das reliquias dos Judeos, que vao 
a habitar na Terra do Egypto nao havera 
quem escape, e seja reservado : e que tome 
a Terra de Juda, a qual elles levantao as 
suas almas para tornarem, e morarem alii: 
nao tornarao senao os que fugirem. 

15 E responderao a Jeremias todos os 
varoes, que sabiao que sacrificavao suas 
mulheres a deoses estranhos: e todas as 
mulheres de que havia alii grande multidao 
e todo o povo dos que moravao na Terra 
do Egypto em Phatures, dizendo : 

16 Nao escutaremos de ti a palavra, que 
nos disseste em nome do Senhor: 

17 Mas ponctualmente cumpriremos toda 
a palavra, que sahir da nossa boca, de sa- 
crificarmos a rainha do ceo, e de lhe offere- 
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cermos libacoes, como nos o temos feito, e 
nossos pais, nossos reis, e nossos principes 
nas cidades de Juda, e nas pranas de Jeru¬ 
salem : e tivemos fartura de pao, e nos hia 
bem, e nao vimos mal algum. 

18 Porem des d’aquelle tempo, em que 
nos cessamos de sacrificar a rainha do ceo, 
e de lhe offerecer libajoes, estamos necessi- 
tados de tudo, e temos sido consumidos pela 
espada, e pela fome. 

19 Assim he que nos sacrificamos a rai¬ 
nha do ceo, e lhe offerecemos libacoes: mas 
acaso fizemos-lhe nos as tortas para a hon- 
rar, e offerecemos-lhe as libacoes sem os 
nossos maridos ? 

20 E fallou Jeremias a todo o povo con¬ 
tra os maridos, e contra as mulheres, e con¬ 
tra toda a plebe, que lhe haviao dado esta 
resposta, dizendo: 

21 Acaso nao se lembrou o Senhor dos 
sacrificios, que lhe offerecestes nas cidades 
de Juda, e nas prajas de Jerusalem, vos, e 
vossos pais, vossos reis, e vossos principes, 
e o povo da terra, e nao chegou isto ao seu 
corapao ? 

22 E nao podia ja soffrer mais o Senhor 
pela malicia dos vossos designios, e pelas 
abominapoes, que fizestes : e a vossa terra 
se tem convertido em desolapao, e em es- 
panto, e em maldicao, ate nao haver mora- 
dor, como se acha n’este dia. 

23 Pelo motivo de que sacrificastes aos 
idolos, e peccastes contra o Senhor : e nao 
ouvistes a voz do Senhor, e nao andastes na 
sua lei, e nos seus mandamentos, e testemu- 
nhos: por isso vos vierao estes males, como 
se vero n’este dia. 

24 E disse Jeremias a todo o povo, e a 
todas as mulheres: Ouvi a palavra do Se¬ 
nhor todos os de Juda, que estais na Terra 
do Egypto: 

25 Isto falla o Senhor dos exercitos, o 
Deos d’lsrael, dizendo : Vos, e vossas mu¬ 
lheres fallastes por vossa boca, e cumpristes 
com vossas maos, dizendo : Cumpramos os 
nossos votos, que fizemos, de sacrificar a 
rainha do ceo, e de lhe offerecer libajoes : 
cumpristes os vossos votos, e os pozestes 
por obra. 

26 Por tanto ouvi a palavra do Senhor 
todos os de Juda, que habitais na Terra do 
Egypto: Eis-aqui estou eu que jurei pelo 
meu grande nome, diz o Senhor: que de 
nenhum modo sera pronunciado mais o meu 
nome por boca de nenhum homem Judeo, 
dizendo : Vive o Senhor Deos em toda a 
Terra do Egypto. 

27 Eis-aqui estou eu que vigiarei sobre 
vos para mal, e nao para bem : e todos os 
varoes de Juda, que ha na Terra do Egypto, 
perecerao a espada, e de fome, ate que de 
todo sejao consumidos. 

28 £ os homens, que escaparem da es¬ 
pada, sahindo da Terra do Egypto, voltarao 

a Terra de Juda em curto numero : e todas 
as reliquias de Juda dos que entrao na 
Terra do Egypto, para morarem n’ella, sa- 
berao que palavra sera cumprida, se a mi- 
nha, ou a d’elles. 

29 E isto vos servira de sinal, diz o Se¬ 
nhor, de que eu hei de vir com a minha 
visita sobre vos n’este lugar : para que sai- 
bais que verdadeiramente se cumprirao con¬ 
tra vos as minhas palavras em damno vosso. 

30 Isto diz o Senhor : Eis-aqui estou eu 
que entregarei a Pliarao Ephree rei do Egyp¬ 
to na mao de seus inimigos, e na mao dos 
que demandao a sua alma : assim como 
entreguei a Sedecias rei de Juda na mao de 
Nabuchodonosor rei de Babylonia seu ini- 
rnigo, e que procurava a sua alma. 

CAP1TULO XLV. 
Reprehende o Senhor a Baruch, que se quei- 

xava de nao achar descango : promette-llxe 
que lhe conservara a vida no meio dos ma¬ 
les, que opprimirdo aos outros. 

ALAVRA, que fallou Jeremias propheta, 
a Baruch filho de Nerias, quando escre- 

veo no livro estas palavras da boca de Jere¬ 
mias, no anno quarto de Joaquim filho de' 
Josias rei de Juda, a qual dizia : 

2 Isto te diz o Senhor Deos d’lsrael, a ti, 
6 Baruch : 

3 Disseste : Ai de mim infeliz, porque o 
Senhor accrescentou dor a minha dor: tra- 
balhei no meu gemido, nao achei descanjo. 

4 Isto diz o Senhor: Assim lhe diras a 
elle: Eis-aqui os que edifiquei, eu os des- 
truo : e os que plantei, eu os arranco, e a 
toda esta terra. 

5 E tu buscas para ti cousas grandes ? 
Nao as busques : porque eis-aqui estou 
eu que trarei mal sobre toda a came, diz 
o Senhor : e te darei a tua alma em salva- 
jao em qualquer dos lugares para onde tu 
fores. 

CAPITULO XLVI. 
Brophecias da derrota dos Egypcios por Na¬ 

buchodonosor em Carcamis : e da tornado, 
dos Jilhos de Jacob do cativeiro. 

ALAVRA do Senhor, que foi dirigida 
ao propheta Jeremias contra as Gentes : 

2 Para o Egypto contra o exercito de 
Pharao Nechao rei do Egypto, que estava 
junto ao rio Euphrates em Carcamis, a 
quem derrotou Nabuchodonosor rei de Ba¬ 
bylonia, no anno quarto de Joaquim, filho 
de Josias rei de Juda. 

3 Preparai o escudo, e o pavez, e sahi a 
campanha. 

4 Uni os cavallos, e montai cavalleiros : 
apresentai-vos com elmos, ayacalai as lanyas, 
vesti-vos de courajas. 

5 Mas que? eu os vi medrosos, e voltar 
as costas, os seus valentes derrotados : fugi- 
rao precipitados, nem para tras olharao : o 
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espanto os cerca de todas as partes, diz o 
Senhor. 

6 Nao fuja o ligeiro, nem espere salvar-se 
o valente, para a parte do Aquilao junto ao 
rio Euphrates forao vencidos, e cahirao por 
terra. 

7 Quem he este, que sobe como rio : e 
se inchao as suas ondas como as dos rios ? 

8 O Egypto sobe a maneira de rio, e as 
suas ondas se moverao como rios, e dira : 
Subindo, cobrirei a terra: destruirei a cidade, 
e os seus moradores. 

9 Montai em cavallos, e fazei alarde dos 
carros, e vao adiante os valentes, a Ethiopia, 
e os de Lybia armados de escudos, e os 
Lydios lancando mao das settas, e despe- 
dindo-as. 

10 E aquelle dia do Senhor Deos dos 
exercitos, dia sera de vinganca, para vingar- 
se de seus inimigos : devorara a espada, e 
fartar-se-ha, e embriagar-se-ha com o san- 
gue d’elles: porque esta he a victima do 
Senhor Deos dos exercitos na Terra do 
Aquilao, junto ao rio Euphrates. 

11 Sobe a Galaad, e toma resina 6 virgem 
filha do Egypto: em vao multiplicas os reme- 
dios, nao havera cura para ti. 

12 Ouvirao as gentes a tua ignominia, e 
o teu alarido encheo a terra : porque o forte 
chocou com o forte, e ambos juntos vierao a 
terra. 

13 Palavra, que fallou o Senhor ao pro- 
feta Jeremias sobre o haver de vir Nabu- 
chodonosor rei de Babylonia, e haver 
d’assolar a Terra do Egypto. 

14 Annunciai no Egypto, e fazei ouvir 
isto em Magdalo, e resoe em Memphis, e em 
Taphnis, dizei: Para, e prepara-te: porque 
devorara a espada aquelles cousas, que estao 
ao redor de ti. 

15 Porque apodreceo o teu valente? nao 
se pode ter em pe: porque o Senhor o 
derribou. 

16 Multiplicou os que cahiao, e cahio 
cada hum sobre o do seu lado, e dirao : Le- 
vanta-te, e voltemos ao nosso povo, e a terra, 
onde nascemos, fugindo da espada da 
pomba. 

17 Chamai daqui em diante a Pharao rei 
do Egypto : o tempo trouxe o tumulto. 

18 Vivo eu (disse o rei, cujo nome he o 
Senhor dos exercitos) que assim como o 
Thabor entre os montes, e como o Carmelo 
sobre o mar, assim vira. 

19 Prepara o trem da tua transmigracao, 
moradora filha do Egypto: porque Mem¬ 
phis sera tornada em solidao, e ficara 
deserta, e despovoada. 

20 O Egypto he huma novilha loufa e 
fermosa : do Aquilao vira quem a aguilhoe. 

21 E ainda os que recebiao as suas sol- 
dadas, e moravao no meio d’ella, se tornarao 
como bezerros cevados, e fugirao juntos, 
nem poderao parar : porque veio sobre elles 
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o dia do seu estrago, o tempo da visitayao 
d’elles. 

22 A sua voz sera sonora como a do 
metal: porque elles marcharao depressa com 
o exercito, e virao a ella com machados, 
como os que cortao lenha. 

23 Cortarao as arvores do seu bosque, 
diz o Senhor, que nao podem contar-se: 
multiplicarao-se como gafanhotos, que nao 
tern numero. 

24 Confundida esta a filha do Egypto, e 
entregue nas maos do povo do Aquilao. 

25 O Senhor dos exercitos, o Deos d’ls- 
rael disse: Eis-aqui estou eu que irei com 
a minha visita sobre o tumulto d’Alexandria, 
e sobre Pharao, e sobre o Egypto, e sobre os 
seus deoses, e sobre os seus reis, e sobre 
Pharao, e sobre aquelles, que confiao n’elle. 

26 E os entregarei nas maos dos que 
procurao a sua alma, e nas maos de Nabu- 
chodonosor rei de Babylonia, e nas maos 
dos seus servos: e depois d’isto sera povoa- 
da, como nos dias antigos, diz o Senhor. 

27 E tu nao temas, servo meu Jacob, e 
nao te enchas de pavor, Israel: porque eis- 
aqui estou eu que te livrarei a ti, e a tua 
linhagem da terra remota do teu cativeiro : 
e voltara Jacob, e repousara, e sera prospe- 
rado : e nao havera quem o amedronte. 

28 E tu nao temas, servo meu Jacob, diz 
o Senhor: porque eu sou comtigo, pois que 
eu hei de consumir todas as gentes, para as 
quaes te desterrei: a ti porem nao te consu- 
mirei, mas castigar-te-hei com equidade, e 
nao te perdoarei como ainnocente. 

CAPITULO XLVII. 
Propliecia da expedigdo de Nabuchodonosor 

contra os Filistheos, depois da tornada de 
Jerusalem. 

ALAVRA do Senhor, que foi dirigida 
ao propheta Jeremias contra os Palesthi- 

nos, antes que Pharao tomasse Gaza. 
2 Isto diz o Senhor: Olha que se levantao 

as aguas do Aquilao, e serao como huma 
torrente, que innunda, e cobrirao a terra, e 
quanto ha n’ella, a cidade e os seus mora¬ 
dores : darao brados os homens, e uivarao 
todos os habitadores da terra. 

3 Por causa do estrondo pasmoso das 
annas, e dos seus combatentes, por causa 
do movimento de seus carros, e da multidao 
das suas rodas. Os pais nao attenderao aos 
filhos, perdido o vigor das maos. 

4 Pela chegada do dia, em que serao 
destruidos todos os Filistheos, e seraarruina- 
da Tyro, e Sidonia com todo o resto dos 
seus soccorros : porque o Senhor entregou 
ao saque os Palestinos, as reliquias da llha 
de Cappadocia. 

5 A rapadura veio sobre Gaza: calou-se 
Ascalon, e as reliquias dos seus valles: ate 
quando te maltrataras? 

6 O’espada do Senhor, ate quando deix- 



alas cle respousar ? Entra na tua bainha, 
refresca-te, e poe-te em silencio. 

7 Como descan^'ara ella, se o Senhor lhe 
tem dado as suas ordens contra Ascalon, e 
contra as suas provincias maritimas, e alii 
lho tem prescrito ? 

CAPITULO XLVIII. 
Prophecia da expedigao de Nabuchadonosor 

contra os Moabitas, do sen cativeiro, e da 
sua tornada. 

STO diz a Moab o Senhor dos exercitos, 
o Deos d’Israel: Ai de Nabo, porque foi 

devastada, e confundida: Cariathaim foi 
tornada : a forte se confundio, e tremeo. 

2 Nao ha mais alegria em Moab contra 
Ilesebon: pensarao mal. Vinde, e acabemos 
com ella d’ entre as gentes: pois callando 
emmudeceras, e aespada te ira seguindo. 

3 Huma voz de tumulto se levantou 
d’Oronaim: hum estrago, ruina grande. 

4 Arruinada ficou Moab : ensinai lamen- 
tos aos seus pequeninos. 

5 Porque pela subida de Luith chorando 
subira com gemidos : e na descida d’Oronaim 
ouvirao os inimigos hum alarido d’estrago: 

6 Fugi, salvai as vossas almas : e sereis 
como tamargueiras no deserto. 

7 Pelo rnotivo pois de haveres posto a 
confianca nas tuas fortificapoes, e nos teus 
thesouros, tambem tu seras tornada: e ira 
Cainos para o cativeiro, juntamente os seus 
sacerdotes, e os seus principes. 

8 E vira o roubador a todas as cidades, 
e nenhuma cidade escapara: e perecerao 
os valles, e serao taladas as campinas : por¬ 
que o Senhor o disse : 

9 Dai flores a Moab, porque florecente 
sera transportado : e as suas cidades ti canto 
desertas, e despovoadas. 

10 Maldito o que faz a obra do Senhor 
com dolo: e maldito o que veda a sua 
espada do sangue. 

11 Em abundancia esteve Moab des da 
sua mocidade, e repousou nas suas fezes: 
nem foi trasfegado de vasilha em vasilha, 
nem foi para o cativeiro : por isso permane- 
eeo o seu sabor n’elle, e o seu clieiro nao se 
mudou. 

12 Por esta causa eis-ahi vem os dias, 
diz o Senhor: e enviar-lhe-hei trasfegadores, 
e que ponhao em ordem as suas tinas, e o 
trasfegarao, e despejarao as suas vasilhas, e 
quebrarao as suas tinas. 

13 E sera affrontado Moab por causa de 
Camos, como foi affrontada a casa d’Israel 
por Bethel, na qual tinha a sua confianfa. 

14 Como dizeis: Valentes somos, e ho- 
mens fortes para pelejar ? 

15 Destruido ficou Moab, e talarao as 
suas cidades : e os sens mancebos escolhidos 
descerao ao degoladouro : diz o rei, cujo 
nome he o Senhor dos exercitos. 

16 A ponto esta de chegar a destruicao 
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de Moab : "e o seu mal vira correndo com 
grandissima velocidade. 

17 Consolai-o toilos os que estais na sua 
comarca, e todos os que sabeis e seu nome, 
dizei: Como se fez em peda^os a vara forte, 
o baculo glorioso ? 

18 Desce da gloria e assenta-4e em secco, 
morada da filha de Dibon : porque o devas- 
tador de Moab subio a ti, destruio as tuas 
fortifica^oes 

19 Para no caminho, e olha, morada 
d’Aroer: pergunta ao que foge: e dize ao 
que escapou : Que aconteceo ? 

20 Confundido foi Moab, porque ficou 
vencido : uivai, e gritai, publicai em Arnon, 
que Moab foi destruida. 

21 E a vinganca veio sobre a terra cam- 
pestre: sobre Helon, e sobre Jasa, e sobre 
Mephaath, 

22 E sobre Dibon, e sobre Nabo, e sobre 
a casa de Deblathaim, 

23 E sobre Cariathaim, e sobre Bethga- 
mul, e sobre Bethmaon, 

24 E sobre Carioth, e sobre Bosra, e 
sobre todas as cidades da terra de Moab, 
as que demorao ao longe, e as que perto. 

25 Cortado foi o poder de Moab, e o seu 
bra^o tem sido quebrantado, diz o Senhor. 

26 Embriagai-o, porque se levantou con¬ 
tra o Senhor : e lestimara Moab a sua mao 
no seu vomito, e elle sera tambem objecto 
de ludibrio: 

27 Porque tu escarneceste a Israel, como 
se o tiveras achado entre ladroes : e assim 
tu seras levado cativo pelas tuas palavras, 
que tens fallado contra elle. 

28 Desamparai as cidades, moradores de 
Moab, e vivei nos penhascos: e sede como 
pomba, que faz o ninho no mais alto da 
boca da grata. 

29 Ouvimos a soberba de Moab, que he 
soberbo em extremo : a sua inchaf ao, e a ar- 
rogancia, e soberba, e altivez do seu corayao. 

30 Eu sei, diz o Senhor, a sua jactancia: 
e que nao he conforme a ella o seu valor, 
nem os seus esforpos tem sido conforme ao 
que podia fazer. 

31 Por tanto gemerei sobre Moab, e da- 
rei gritos por toda Moab, aos varoes do muro 
de ladrilho, que se estao lamentando. 

32 Com o pranto de Jazer chorarei por 
ti, vinha de Sabama : as tuas vides passarao 
o mar, ate ao mar de Jazer chegarao : o 
roubador se lanjou sobre as tuas searas, e a 
tua vindima. 

33 A alegria e o regozijo se tem dester- 
rado do Carmelo, e da Terra de Moab, e eu 
tirei o vinho dos lagares : o pizador da uva 
nao cantaraja o seu costumado celeuma. 

34 Com o clamor de Hesebon ate Eleale, 
e Jasa, levantarao a sua voz: desde Segor 
ate Oronaim como bezerra de tres annos: 
as mesmas aguas de Nemrirn serao mui 
nocivas. 
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35 E tirarei de Moab, diz o Senhor, ao 
que faz offrendas nos altos, e sacrifica aos 
seus deoses. 

36 For tanto o meu corapao por causa 
de Moab resoara como frauta : e o meu 
corapao dara hum sonido de frautas sobre 
os varoes do muro de ladrilho: porque fez 
mais do que pode, por isso perecerao. 

37 Porque toda a cabepa ficara calva, e 
toda a barba sera rapada: em todas as 
maos se acharao algemas, e sobre todo o 
espinhapo cilicio. 

38 Sobre todas as casas de Moab, e nas 
suas prapas ouvir-se-ha todo o pranto : por 
quanto fiz a Moab em pedapos, como a 
vaso inutil, diz o Senhor. 

39 Como foi vencida, e derao uivos? 
como abaixou Moab a cerviz, e ficou enver- 
gonhado? E sera Moab objecto de ludibrio, 
e d’ escarmento a todos os da sua Comarca. 

40 Isto diz o Senhor : Eis-aqui o que 
como aguia voara, estendera as suas azas a 
Moab. 

41 Tomada foi Carioth, e os inimigos 
se tern apoderado dos seus baluartes: e 
sera o corapao dos fortes de Moab n’aquelle 
dia, como o corapao da mulher, que esta 
com dores de parto. 

42 E deixara Moab de ser povo: porque 
se gloriou contra o Senhor. 

43 O espanto e o fosso, e o lapo esta 
sobre ti, 6 morador de Moab, diz o Senhor. 

44 O que fugir da face do espanto, ca- 
hira no fosso: e o que sahir do fosso, sera 
apanhado no lapo : porque trarei sobre Moab 
o anno da visitapao d’elles, diz o Senhor. 

45 A’ sombra d’Hesebon fizerao alto os 
que fugiao do lapo : porque o fogo sahio 
d’Hesebon, e a labareda do meio de Seon, e 
devorara parte de Moab, e a altura dos filhos 
do tumulto. 

46 Ai de ti, Moab, pereceste, povo de 
Camos : porque presos forao teus frlhos, e 
tuas filhas para o cativeiro. 

47 E farei voltar os cativos de Moab nos 
ultimos dias, diz o Senhor. Atequi os juizos 
contra Moab. 

CAPITULO XLIX. 
Prophecia da desola^ao, do cativeiro, e da 

tornada dos Armnonitas; da desola^ao dos 
Idurneos, dos Syros, e dos Cedarenos; da 
dispersao, e tornada dos Elamitas. 

ARA os filhos d’Ammon. Isto diz o 
Senhor: Acaso nao tem filhos Israel ? 

ou elle nao tem herdeiro ? Porque razao 
logo se apoderou Melcom de Gad, como 
por heranpa: e o seu povo morou nas ci- 
dades d’esta ? 

2 Por tanto eis-ahi vem os dias, diz o Se¬ 
nhor : e farei ouvir sobre Rabbath, capital 
dos filhos d’Ammon, o estrondo da batalha, 
e sera reduzida pela sua ruina a hum montao 
de pedras, e as suas filhas arderao em fogo, 
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e Israel se fara senhor dos que o possuem, 
diz o Senhor. 

3 Da uivos, Hesebon porque Hai foi asso- 
lada : gritai, filhos de Rabbath, cingi-vos de 
cilicios : chorai, e dai voltas pelos vallados : 
porque Melcom sera levado ao cativeiro, 
juntamente os seus sacerdotes, e os seus 
principes. 

4 Porque te glorias tu nos valles ? dissi- 
pou-se o teu valle, filha delicada, que con- 
fiavas nos teus thesouros, e dizias: Quern 
vira contra mim ? 

5 Eis-aqui estou eu que farei vir sobre ti 
o espanto, diz o Senhor Deos dos exercitos, 
por meio de todos os que estao a roda de ti: 
e sereis dispersos cada hum da vista do outro, • 
e nao havera quern vos recolha na vossa 
fugida. 

6 E depois disto farei voltar os cativos 
dos filhos d’Ammon, diz o Senhor. 

7 Para a Idumea. Isto diz o Senhor dos 
exercitos : Pois que nao ha jamais sabedo- 
ria em Theman? Perdeo-se o conselho de 
seus filhos, o saber d’elles se tomou inutil. 

8 Eugi, e voltai as costas, descei as mais 
profundas cavernas da terra, habitantes de 
Dedan : porque eu fiz vir sobrelle a ruina 
de Esau, o tempo da sua visitapao. 

9 Se tivessem vindo sobre ti vindimadores, 
nao haveriao deixado cachos: se ladroes de 
noite, teriao roubado quanto lhes bastasse. 

10 Eu porern patenteei a Esau puz fis 
claras o encoberto d’elle, e nao podera oc- 
cultar-se, destruida foi a sua linhagem, e os 
seus irmaos, e os seus vizinhos, e nao sub- 
sistira mais. 

11 Deixa os teus pupillos: eu lhes salvarei 
a vida : e as tuas viuvas esperarao em mim. 

12 Porque isto diz o Senhor : Eis-ahi 
aquelles, que nao estavao julgados para be- 
berem o calis, de certo o beberao : e tu seras 
innocente, mas de certo o beberas. 

13 Porque por mim mesmo tenho jurado, 
diz o Senhor, que Bosra existira para deso- 
lapao, e para opprobrio, e para deserto, e 
para maldicao: e todas as suas cidades 
ficarao despovoadas para sempre. 

14 Esta cousa ouvi do Senhor, e hum 
Embaixador foi enviado as gentes para lhes 
dizer: Ajuntai-vos e vinde contra elle, e 
levantemo-nos para a batalha. 

15 Porque eis-ahi te puz pequenino entre 
as gentes, desprezivel entre os ho mens. 

16 A tua arrogancia te enganou, e a so- 
berba do teu corapao : tu que habitas nas 
concavidades dos rochedos, e forcejas por 
subir ate ao cume outeiro: ainda que ten- 
has posto no alto como aguia o teu ninho, 
d’alli te arrancarei, diz o Senhor. 

17 E ficara a Idumea deserta : todo o 
que atravessar pelas suas terras, pasmara, e 
dara rnuita a todas as suas perdas. 

18 Assim como foi destruida Sodoma e 
Gomorrha, e as suas vizinhas, diz o Senhor: 
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nao morara alii varao, nem a povoara fillio 
de homem. 

19 Aqui esta aquelle que como Leao 
subira da soberba do Jordao a grande fer- 
mosura: porque eu o farei correr subita- 
mente a ella : e quem serh o escolhido, que 
porei sobre ella ? por quanto quem ha seme- 
Ihante a mim? e quem me podera soster? 
e quem he este pastor, que ousara resistir a 
minha face ? 

20 Por tanto ouvi o conselho do Senhor, 
que tomou acerca de Edom : e os designios 
que elle teve sobre os moradores de Theman : 
De certo os arrastarao os zagaes da grei, de 
certo destruirao com elles a sua morada. 

21 Ao estrondo da sua ruina se commo- 
veo a terra: no mar roxo foi ouvido o cla¬ 
mor da sua voz. 

22 Eis-ahi subira como aguia, e voara, e 
estendera as suas azas sobre Bosra: e o co- 
rayao dos valentes da Idumea sera n’aquelle 
dia, como o corayao d’huma mulher, que 
esta com dores de parto. 

23 Para Damasco: Envergonhada tem 
sido Emath, e Arphad : porque muito ma 
cousa ouvirao, perturbados forao no mar: 
de inquietayao nao pode socegar. 

24 Desmaiou Damasco, lanyou-se a fugir, o 
tremor a occupou : a angustia, e as dores a to¬ 
marao como a que esta com dores de parto. 

25 Como desampararao a eidade louva- 
vel, a eidade da alegria ? 

26 Por isso cahirao os seus mancebosnas 
suas ruas: e todos os homens de armas em- 
mudecerao n’aquelle dia, diz o Senhor dos 
exercitos. 

27 E accenderei fogo no muro de Damas¬ 
co, e devorara as muralhas de Benadad. 

28 Para Cedar, e para os reinos d’Asor, 
que destruio Nabuehodonosor rei de Baby¬ 
lonia. Isto diz o Senhor: Levantai-vos, e 
subi a Cedar, e devastai os filhos do Oriente. 

29 Tomarao as suas tendas, e os seus re- 
banhos: tomarao para si as suas pelles, e todos 
os seus moveis, e os seus camelos : e cha- 
marao sobre elles o terror de todas as partes. 

30. Fugi, ide-vos a toda apressa, escondei- 
vos nas grutas da terra os que morais em 
Asor, diz o Senhor: porque Nabuchodono- 
sor rei de Babylonia tomou conselho contra 
vos, e formou os seus designios contrarios a 
vos. 

31 Levantai-vos, e subi a gente pacifica, e 
que mora sem receio, diz o Senhor, elles nao 
tem portas, nem ferrolhos: habitao sos. 

32 E os seus camelos serao mettidos a 
saque, e a multidao dos seus animaes servira 
para despojo : e espalharei a todo o vento os 
que cortao o cabello em redondo, e de todos 
os seus contins trarei mortandade sobre elles, 
diz o Senhor. 

33 E Asor ficara para morada dos dragoes, 
deserta para sempre: nao permanecera alii 
varao, nem a povoara filho de homem. 

34 Palavra do Senhor, que foi dirigida ao 
propheta Jeremias contra Elam, no principio 
no reinado de Sedecias rei de Juda, a qual 
dizia : 

35 Isto diz o Senhor dos exercitos: Eis- 
ahi quebrarei eu o arco de Elam, e o seu 
grandissimo poder. 

36 E farei vir sobre Elam os quatro ven- 
tos das quatro plagas do ceo : e os espal¬ 
harei d ara todos estes ventos : e nao havera 
nayao, aonde nao cheguem os fugitivos de 
Elam. 

37 E farei tremer a Elam diante de seus 
inimigos, e na presenya dos que procurao a 
sua alma : e farei cahir sobre elles o mal, a 
ira do meu furor, diz o Senhor : e enviarei a 
espada apos elles ate que eu os consuma. 

38 E porei o meu throno em Elam, e ex- 
terminarei d’alli os reis e os principes, diz o 
Senhor. 

39 Nos ultimos dias porem farei voltar os 
cativos de Elam, diz o Senhor. 

CAPITULO L. 
Prophecia da ruina de Babyloniapelos Pei'sas, 

e Medos: e do livramento d' Israel, e de 
Judd. 

A LAVRA, que o Senhor fallou acerca 
de Babylonia, e da terra dos Caldeos por 

mao do propheta Jeremias. 
2 Annunciai entre as gentes, e fazei-lho 

ouvir: levantai bandeira, publicai-o, e nao 
lho encubrais : dizei: Babylonia foi tomada, 
Bel ficou confundido, Merodach foi destro- 
yado, confundidos tem sido os seus simula- 
chros, derrotados ficarao os idolos d’elles. 

3 Porque subio contra ella gente do Aqui- 
lam, que tornara a sua terra em solidao: e 
nao havera quem na povoe, des do homem 
ate ao animal: e elles se tem commovido, 
e se forao. 

4 N’aquelles dias, e N’aquelle tempo diz 
o Senhor: virao os filhos d’Israel, elles, e 
juntamente os filhos de Juda : marchando, e 
chorando se appressarao, e buscarao ao Se¬ 
nhor seu Deos. 

5 Perguntarao o caminho para Siao, 
aonde fixarao o seu rosto. Virao, e se uni- 
rao ao Senhor com huma eterna allianya, a 
qual jamais se apagara da sua memoria. 

6 O meu povo veio a ser hum rebanho 
perdido: os pastores d’elles os enganarao, e 
os fizerao andar desgarrados pelos montes : 
do monte passarao ao outeiro, esquecerao-se 
do lugar do seu repouso. 

7 Todos os que os acharao, os devorarao : 
e os inimigos d’elles disserao : Nao temos 
delinquido: pelo motivo de que elles pec- 
carao contra o Senhor, que he fermosura de 
justiya, e contra o Senhor que foi a esperan- 
ya de seus pais. 

8 Apartai-vos do meio de Babylonia, e 
sahi da terra dos Caldeos: e sede como os 
cabritos, que vao adiante do rebanho. 
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9 Porque eis-aqui estou eu que suscito, e 
trarei contra Babylonia grancles exercitos 
das gentes da terra do Aquilam : e armar-se- 
hao contra ella, e depois serfi tomada: a 
sna setta como a de varao forte matador, nao 
tornara sem effeito. 

10 E a Caldea servira para presa : todos 
os que a saquearem se fortarao, diz o Se- 
nhor. 

11 Por quanto vos ensoberbeceis, e fal- 
lais com insolencia, saqueando a minha he- 
ran^a: porque estais soltos como bezerros 
sobre a herva, e bramastes como touros. 

12 Tern sido mui confundida a vossa mao, 
e igualada ao po a que vos gerou: eis-ahi 
sera a ultima entre as gentes, despovoada, 
sem caminho, e sem agua. 

13 Pela ira do Senhor ficara despovoada, 
e sera tomada toda em huma solidao : todo 
o que passar por Babylonia, se espantara, e 
dara huma vaia sobre todas as suas ruinas. 

14 Atacai a Babylonia de todas as partes, 
todos vos os que sabeis manejar o arco : 
debellai-a, nao poupeis as frechas: porque 
ella peccou contra o Senhor. 

15 Gritai contra ella, em todas as partes 
deo as maos, calnrao os fundamentos d’ella, 
destmidos ficarao os seus muros, porque he 
vinganja do Senhor : tomai vinganja d’ella, 
fazei-lhe o mesmo que ella fez. 

16 Exterminai de Babylonia ao que a se- 
mea, e ao que tem a fouce no tempo da 
seifa: ante o fio da espada da pomba cada 
hum tornara ao seu povo, e cada hum fugira 
para a sua terra. 

17 Israel he hum rebanho desgarrado, os 
leoes o lanparao fora: o rei d’Assur o devo- 
rou primeiro: este Nabuchodonosor rei de 
Babylonia lhe quebrou os ossos em ultimo 
lugar. 

18 Por cuja causa, isto diz o Senhor dos 
exercitos, o Deos d’Israel: Eis-ahi visitarei 
eu ao rei de Babylonia, e a sua terra, assim 
eomo visitei ao rei d’Assur : 

19 E farei tornar Israel para o lugar da 
sua habita^ao : e elle entrant outra vez nas 
pastagens do Carmelo, e de Basan, e a sua 
alma se fartara nos montes d’Ephraim, e de 
Galaad. 

20 N’aquelles dias, e N’aquelle tempo, 
diz o Senhor: buscar-se-ha a iniquidade 
d’Israel, e nao na havera mais : e buscar- 
se-ha o peccado de Juda, e elle se nao 
achara: porque eu me mostrarei propicio 
aos que tiver reservado. 

21 Sobe a terra dos dominadores, e vai 
com a tua visita sobre os moradores d’ella, 
destroe, e mata aos que vao apos elles, diz o 
Senhor: e faze conforme a tudo o que te 
mandei. 

22 Ouvio-se huma voz de guerra na terra, 
e hum grande desti'090. 

23 Como se quebrou, fe se fez em miga- 
Ihas 0 martello de toda a terra? como se 
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mudou n’um deserto esta Babylonia tao 
famosa entre as Gentes ? 

24 Eu te enredei, 6 Babylonia, e tu foste 
tomada, e sem o saberes : foste surprendida 
e apanhada : porque provocaste o Senhor. 

25 O Senhor abrio o seu thesouro e d’elle 
tirou as ar-mas da sua ira: porque o Senhor 
Deos dos exercitos as ha mister contra o paiz 
dos Caldeos. 

26 Vinde a ella dos ultimos confins, abri, 
para que saiao os que a hao de pizar: tirai 
do caminho as pedras, e ponde-as em montes, 
e matai-a: e nao fique resto algum. 

27 Matai a todos os seus valentes, venhao 
ao degoladouro: ai d’elles, porque veio o 
seu dia, o tempo da sua visita^ao. 

28 Ouvio-se huma voz dos fugitivos, e 
d’aquelles, que escaparao da terra de Baby¬ 
lonia, para publicar em Siao a vingan^a do 
Senhornosso Deos, avinganfa do seu templo. 

29 Annunciai a todos os que estendem o 
arco, que venhao em bandos contra Baby¬ 
lonia: cercai-a de todas as partes, e nao 
escape nenhum: tornai-lhe segundo a sua 
obra: segundo todas as cousas que fez, assim 
lhe fazei a ella: porque se levantou contra o 
Senhor, contra 0 Santo d’Israel. 

30 Por isso os seus mancebos cahiraS nas 
suas prayas : e todas as suas gentes de guerra 
emmudecerao n’aquelle dia, diz o Senhor. 

3 1 Eis-me-ahi sou eu comtigo, 6 soberbo, 
diz o Senhor Deos dos exercitos : porque lie 
chegado o teu dia, o tempo da tua visitacao. 

32 E cahira o soberbo, e dara comsigo 
em terra, e n&o havera quem o levante: e 
accenderei fogo nas suas cidades, e devorara 
tudo 0 que estiver em seu circuito. 

33 Isto diz o Senhor do9 exercitos: Os 
filhos d’Israel, e juntamente os filhos de 
Juda soffrem oppressao; todos os que os 
cativarao, os retem, nao os querem deixar ir. 

34 O Redemptor d’elles he forte, o Se¬ 
nhor dos exercitos he o seu nome, defendera 
em juizo a causa d’elles, para assombrar a 
terra, e fazer tremer aos moradores de Ba¬ 
bylonia. 

35 A espada esta desembainhada contra 
os Caldeos, diz o Senhor, e contra os mora¬ 
dores de Babylonia, e contra os seus prin- 
cipes, e sabios. 

36 A espada esta desembainhada contra 
os seus adivinhos, que ficarao insensatos : a 
espada esta tirada contra os seus valentes, 
que temerao. 

37 A espada esta desembainhada contra 
os seus cavallos, e contra os seus carros, e 
contra todo o seu povo, que esta no meio 
d’ella: e serao como mulheres: a espada 
esta tirada contra os thesouros d’ella, que 
serao saqueados. 

38 Cahira a secca sobre as suas aguas, e 
ellas seccarao : porque he terra de idolos, e 
que nos seus monstros se gloria. 

39 Por isso os dragoes virao morar n’ella 
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com os Faunos, que vivem de figos bravos: 
e morarao n’ella avestruzes : nem sera edifi- 
cada at£ a gerapao e gerapao. 

40 Assim corao o Senhor destruio a So- 
doma, e a Gomorrha, e as outras cidades 
suas vizinhas, diz o Senhor : nao morara 
alii varao, nem a povoara filho de homem. 

41 Eis-ahi vem hum povo do Aquilam, e 
huma gente grande, e muitos reis se levan- 
tarao dos confins da terra. 

42 Armar-se-hao d’arco e d’escudo : elles 
sao crueis e desapiedados: a voz d’elles 
soara eomo o mar, e montarao em cavallos, 
como hum varao apercebido para a batalha 
contra ti, filha de Babylonia. 

43 Ouvio o rei de Babylonia a fama d’el- 
les, e desfalecerao as tuas maos: tomou-o a 
angustia, a dor, como d’aquella que esta 
com dores de parto. 

44 Eis-ahi subira da inchacao do Jordao 
hum como leao a fermosura forte: porque 
subitamente o farei correr a ella : e qual sera 
o escolhido, que eu hei de por a sua frente? 
quem ha pois semelhante a mim? e quern 
me sostera ? e quem he aquelle pastor, que 
se atreva a resistir a minha face ? 
.45 Por tan to ouvi o conselho do Senhor, 

que formou na sua mente contra Babylonia : 
e os seus designios, que dispoz sobre a terra 
dos Caldeos : Eu juro que os zagaes das 
manadas os arrastarao, juro que sera derri- 
bada com elles a sua morada. 

46 A’voz da tomada de Babylonia se 
commoveo a terra, e o seu clamor foi ouvido 
entre as gentes. 

CAPITULO LI. 

Continuaqao da prophecia contra Babylonia. 
Ordem que Jeretnias deo a Saraias, que liia 
a Babylonia. 

STO diz o Senhor: Eis-ahi levantarei eu 
hum como vento pestilente contra Baby¬ 

lonia, e contra os seus moradores, que ele- 
varao o seu corapao contra mim. 

2 E enviarei contra Babylonia padejado- 
res, e a padejarao, e demolirao, a sua terra : 
porque vierao sobre ella de todas as partes, no 
dia da sua affliccao. 

3 O que estende o seu arco nao o estenda, 
nem suba armado de courapa, nao perdoeis 
aos mancebos d’ella, passai a espada toda a 
sua gente de guerra. 

4 E cahirao mortos na terra dos Caldeos, 
e feridos nas suas Regioes. 

5 Porque Israel e Juda nao enviuvarao 
do seu Deos o Senhor dos exercitos: e a 
d’elles cheia esta de delictos contra o Santo 
d’Israel. 

6 F ugi do meio de Babylonia, e salve cada 
hum a sua alma: nao caleis a sua iniqui- 
dade : porque tempo he da vinganpa do Se¬ 
nhor, elle mesmolhe dara o pago. 

7 Na mao do Senhor he Babylonia hum 
copo d’ouro, que embriaga toda a terra: be- 

b&rao as Gentes do seu vinho, e ficarao por 
isso agitadas. 

8 Babylonia cahio n’um momento, e ficou 
arruinada: uivai sobre ella, tomai resina 
para a applicardes a sua dor, a ver se acaso 
sara. 

9 Medicamos a Babylonia, e ella nao 
sarou : deixemo-la, e vamos cada qual para 
a sua terra: porque a condemnapao que 
ella merece chegou ate as nuvens. 

10 O Senhor manifestou as nossas justi- 
cas: vinde, e contemos em Siao a obra do 
Senhor nosso Deos. 

11 Agupai as settas, enchei as aljavas : o 
Senhor despertou o espirito dos reis dos Me- 
dos: e contra Babylonia o seu conselho he 
para a destruir : porque he vinganpa do Se¬ 
nhor, vinganpa seu templo. 

12 Sobre os muros de Babylonia levantai 
bandeira, multiplicai sentinellas: colloeai 
guardas, disponde emboscadas : porque pen- 
sou o Senhor, e fez tuda quanto fallou con¬ 
tra os moradores de Babylonia. 

13 Tu, que habitas sobre grandes aguas, 
abundas em thesouros, esta chegado o teu 
fim, a tua inteira destruipao. 

14 O Senhor dos exercitos jurou pelasua 
alma: Eu pois te encherei de homens, como 
de brucos, e sera cantada sobre ti a canpao 
da vindima. 

15 0 que fez a terra com a sua fortaleza, 
ordenou o mundo com a sua sabedoria, e 
estendeo os ceos com a sua prudencia. 

16 Dando elle huma voz, se multiplicao 
as aguas no ceo : o que levanta as nuvens 
da extremidade da terra, resolveo os relam- 
pagos em chuva, e tirou o vento dos seus 
thesouros. 

17 Embotou-se todo o homem no seu 
saber: todo o fundidor se confundio nos 
seus simulachros: porque he cousa enganosa 
a sua fundipao, nem ha espirito n’elles. 

18 Vans sao estas obras, e dignas de riso, 
ellas perecerao no tempo da sua visitapao. 

19 Nao como isto aquelle, que he a por- 
cao de Jacob : porque elle mesmo he o que 
fez tudo, e Israel o reino da sua heranpa : o 
Senhor dos exercitos he o seu nome. 

20 Tu me estragas os que sao para mim 
instrumentos de guerra, e eu por ti arruina- 
rei napoes, e por ti destruirei reinos : 

21 E quebratarei por ti ao cavallo, e ao 
cavalleiro: e quebrantarei por ti ao carro, e 
ao que vai n’elle : 

22 E quebrantarei por ti ao homem e a 
mulher: e quebrantarei por ti ao vellio e ao 
mopo : e quebrantarei por ti ao mancebo e 
a virgem : 

23 E por ti quebrantarei ao pastor, e ao 
seu rebanho : e por ti quebrantarei ao lavra- 
dor, e as suas juntas : e por ti quebrantarei 
os capitaes e os magistrados. 

24 E pagarei a Babylonia, e a todos os 
moradores da Caldfa todo o seu mal, que 
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fizerao em Siao, ante os vossos olhos, diz o 
Senhor. 

25 Eis-me-aqui contra ti, diz o Senhor, 6 
monte pestifero, que inficionas toda a terra : 
e estenderei a minha mao sobre ti, e te farei 
rodar d’entre as rochas, ete tornarei em hum 
monte de incendio. 

26 E de ti nao tomarao pedra para hum 
angulo, nem pedra para fundamentos, mas 
destruido ficaras para sempre, diz o Senhor. 

27 Levantai o estendarte na terra : tocai 
a buzina entre as Gentes, sanctificai sobre ella 
as napoes: convocai contra ella aos reis 
d’Ararat, de Menni, e Ascenez : ponde em 
conta contra ella a Tafsar, trazei cavallos co- 
mo gafanhotos armados d’aguilhoes. 

28 Sanctificai contra ella as Gentes, os 
reis da Media, os seus capitaes, e todos os 
seus magistrados, e toda a terra dos seus 
dominios. 

29 E commover-se-ha a terra, e se tur- 
bara: porque estara em vigia contra Baby¬ 
lonia o pensamento do Senhor, para deixar 
deserta, e sem morador a Terra de Baby¬ 
lonia. 

30 Deixarao de pelejar os fortes de Ba¬ 
bylonia, habitarao nos presidios : consumida 
foi a sua forpa, e se tomarao como mulheres : 
incendiadas forao astendas d’ella, quebrados 
forao os seus ferrolhos. 

31 O correio se encontrara com o correio : 
e o mensageiro alcanpara ao mensageiro : 
para dar avito ao rei de Babylonia, que a 
sua cidade esta tomada des de hum cabo ate 
outro cabo: 

32 E que os vaos estao tornados, e os 
juncaes ardendo em fogo, e que os homens 
de guerra ficarao amedrontados. 

33 Porque isto diz o Senhor dos exerci- 
tos, o Deos d’lsrael: A filha de Babylonia 
he como eira, tempo he de se debulhar: 
ainda mediara hum pouco, e vira o tempo 
da sua seifa. 

34 Nabuchodonosor rei de Babylonia me 
tragou, me devorou : elle me deixou como 
hum vaso despejado, engolio-me como hum 
dragao, eneheo o feu ventre de tudo o que 
eu tinha de mais delicioso, e deitou-me fora. 

35 A sua injustipa contra mim, e a minha 
came esta sobre Babylonia, diz a morada de 
Siao: e o meu sangue sobre os moradores da 
Caldea, diz Jerusalem. 

36 Por cuja causa, isto diz o Senhor: 
Eis-aqui estou eu que julgarei a tua causa, 
e vingarei a tua vinganpa, e despovoarei o 
seu mar, e seccarei o seu manancial. 

37 E sera Babylonia reduzida a montoes, 
vira a ser a habitapao de dragoes, o assom- 
bro, e o silvo, porque nao havera morador. 

38 Rugirao assim mesmo como leoes, 
sacudirao as suas gadelhas, como cachorros 
de leoes. 

39 No seu calor lhes darei de beber, e os 
embriagarei, para que adormepao, e durmao 

640 

hum somno sem fim, e nao se levantem, diz 
o Senhor. 

40 Eu os conduzirei como cordeiros que 
vao a degollar, e como carneiros que sao 
levados c’os cabritos. 

41 Como foi tomada Sesach, e presa a 
esclarecida de toda a terra ? como tem sido 
tornada Babylonia em espanto entre as 
gentes ? 

42 O mar subio sobre Babylonia coberta 
foi da multidao das suas ondas. 

43 As suas cidades se tem tornado em 
espanto, terra despovoada, e deserta, terra, 
em que ninguem pode habitar, nem passar 
por ella filho algum de homem. 

44 E irei com a minha visita sobre Bel¬ 
em Babylonia, e lhe farei lanpar da sua boca 
o que havia absorvido, e d’alli em diante nao 
concorrerao a elle as gentes, pois que ainda 
o muro de Babylonia cahira. 

45 Sahi do meio d’ella, povo meu: para 
que salve cada hum a sua vida da ira do 
furor do Senhor. 

46 E porque talvez nao se internepa o 
vosso corapao, e temais o rumor, que se ha 
de ouvir na terra: e vira n’um anno hum 
boato, e depois d’este anno outro boato : e 
a maldade na terra, e dominador sobre do- 
minador. 

47 Por cuja causa eis-ahi vem os dias, 
e virei com a minha visita sobre os simula- 
chros de Babylonia: e toda a terra d’ella sera 
confundida, e todos os seus mortos cahirao 
no meio d’ella. 

48 E os ceos, e a terra, e todas as cousas, 
que n’elles ha, darao louvor pelo excidio de 
Babylonia: porque do Aquilam lhe virao os 
roubadores, diz o Senhor. 

49 E como fez Babylonia, que cahissem 
mortos em Israel: assim cahirao de Baby¬ 
lonia mortos em toda a terra. 

50 Os que escapastes da espada, vinde, 
nao fiqueis parados : de longe lembrai-vos 
do Senhor, e Jerusalem suba sobre o vosso 
corapao. 

51 Confusos estamos, porque ouvimos a 
affronta : cobrirao-se de vergonha os nossos 
rostos : porque vierao os estranhos contra o 
sanctuario da casa do Senhor. 

52 Por cuja causa eis-ahi vem os dias, 
diz o Senhor : e irei com a minha visita so¬ 
bre os seus simulachros, e em toda a sua terra 
bramara o ferido. 

53 Ainda que suba Babylonia ao ceo, e 
firme no alto a sua forpa: de mim virao os 
destruidores d’ella, diz o Senhor. 

54 Ouvio-se huma voz de clamor de Ba¬ 
bylonia, e huma grande ruina da Terra dos 
Caldeos : 

55 Porque o Senhor assolou a Babylonia, 
e fez cessar d’ella a sua grande voz : e soa- 
rao as ondas d’elles, como o estrondo de mui- 
tas aguas : deo soada a voz d’elles : 

56 Porque o exterminador veio sobre ella, 
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Isto he, sobre Babylonia, e forao presos os] 
seus valentes, e affroxou o seu arco, porque 
o Senhor vingador forte, lhes dara a merecida 
recompensa. 

57 E embriagarei os seus principes, e os 
seus sabios, e os seus capitaes, e os seus 
magistrados, e os seus valentes : e dormirao 
hum sono eterno, e nao despertarao jamais, 
diz o rei, o Senhor dos exercitos he o seu 
nome. 

58 Isto diz o Senhor dos exercitos : A- 
quelle muro larguissimo de Babylonia sera 
arruinado d’alto abaixo, e as suas portas 
excelsas serao abrazadas pelo fogo, e os tra- 
balhos dos povos, e das napoes serao redu- 
zidos a nada, e entregues ao fogo, e assim 
perecerao. 

59 Palavra, que mandou o propheta Jere- 
mias a Saraias filho de Nerias, filho de 
Maasias, quando hia com o rei Sedecias 
para Babylonia, no quarto anno do seu rei- 
nado : este Saraias pois era o principe da 
prophecia. 

60 E escreveo Jeremias em hum livro 
todo o mal, que estava para vir sobre Baby¬ 
lonia : todas estas palavras, que ficao escri- 
tas contra Babylonia. 

61 E disse Jeremias a Saraias : Quando 
chegares a Babylonia, e vires, e leres, todas 
estas palavras, 

62 Diras : Senhor, tu tens pronunciado 
contra este lugar, que o destruirias : que nao 
haja quem n’elle habite des do homem ate 
ao gado, e que fique sendo huma perpetua 
solidao. 

63 E quando acabares de ler este livro, 
atar-lhe-has huma pedra, e o lanparas no 
meio do Euphrates : 

64 E diras : Assim sera submergida Ba¬ 
bylonia, e nao se levantara mais a vista da 
afflicpao, que eu vou a descarregar sobre 
ella, e ficara destruida. Atequi as palavras 
de Jeremias. 

CAPITULO LII. 
Historia do asscdio, e da tomada de Jerusalem 

por Nabuchodonosor. 

1 LI 10 de vinte e hum annos era Sede- 
cias, quando entrou a reinar : e reinou 

onze annos em Jerusalem, e sua mai se 
chamava Amital, filha de Jeremias de 
Lobna. 

2 E fez o mal nos olhos do Senhor, con- 
forme em tudo ao que havia feito Joaquim. 

3 Porque o furor do Senhor estava sobre 
Jerusalem e sobre Juda, ate os haver lan- 
pado da sua face: e Sedecias se rebellou 
contra o rei de Babylonia. 

4 No anno nono porem do seu reinado, 
ao decimo dia do decimo mez aconteceo isto : 
Marchou Nabuchodonosor rei de Baby¬ 
lonia, elle e todo o seu exercito contra J eru- 
salem, e lhe pozerao sitio, e levantarao con¬ 
tra ella fortificacoes em seu circuito. 

[Port.] 

5 E esteve cercada a cidade ate o unde- 
cimo anno do reinado de Sedecias. 

6 Mas no mez quarto, aos nove do mez 
se apoderou a fome da cidade : e nao havia 
viveres para o povo da terra. 

7 E se abrio brecha na cidade, e todos 
os seus homens d’armas fugirao, e sahirao da 
cidade de noite pelo caminho da porta, que 
esta entre os dous muros, e vai ter ao jar- 
dim do rei, (cercando os Caldeos a cidade 
ao redor) e forao-se pelo caminho, que vai 
ter ao deserto. 

8 Mas o exercito dos Caldeos foi em al- 
cance do rei: e fizerao prisioneiro a Sede¬ 
cias no deserto, que esta perto de Jerico : 
e todos os que o acompanhavao, fugrirao 
d’elle. 

9 E logo que prend&rao ao rei, o levarao 
ao rei de Babylonia a Reblatha, que esta 
na terra d’Emath : e pronunciou contra elle 
a sua sentenca. 

10 E degolou o rei de Babylonia aos 
•filhos de Sedecias ante seus olhos : e matou 
tambem a todos os principes de Juda em 
Reblatha. 

11 E tirou os olhos a Sedecias, e o carre- 
gou de ferros, e o rei de Babylonia o con- 
duzio a Babylonia, e o poz na casa do car- 
cere ate ao dia da sua morte. 

12 E no mez quinto aos dez do mez, que 
he o anno decimo nono de Nabuchodonosor 
rei de Babylonia : veio Nabuzardan, general 
do exercito, que mandava pelo rei de Baby¬ 
lonia em Jerusalem. 

13 E poz fogo a casa do Senhor, e a 
casa do rei, e a todas as casas de Jeru¬ 
salem, e a toda a casa grande, abrazou com 
fogo. 

14 E todo o exercito dos Caldeos, que 
estava com o general da tropa, deitou abaixo 
todas as muralhas, que cercavao a cidade de 
Jerusalem. 

15 E no tocante aos pobres do povo, e a 
demais plebe, que havia ficado na cidade, e 
aos desertores, que se haviao passado ao rei 
de Babylonia, e os restantes da multidao, a 
todos fez transportar Nabuzardan general 
do exercito. 

16 E d’entre os pobres da terra deixou 
Nabuzardan general da tropas ficar os vi- 
nhateiros, e lavradores. 

17 Quebrarao outro si os Caldeos as co- 
lumnas de bronze, que estavao na casa do 
Senhor juntamente com os seus pedestaes, e 
o Mar de bronze, que estava na casa do 
Senhor, e todo o seu cobre levarao para 
Babylonia. 

18 Levarao tambem os caldeiroes, e os 
garfos, e os salterios, e as redomas, e os 
graes, e todos os vasos de cobre, que haviao 
servido no ministerio : e 

19 Os cantaros, e os incensadores, e os 
jarros, e as bacias, e os candieiros, e os graes, 
|e as tapas : o que de ouro de orou, e o que 
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de prata de prata : tudo levou o general do 
exercito : 

20 E duas columnas, e hum mar, e doze 
bezerros de bronze, que estavao debaixo das 
bazes, que havia feito o rei Salomao na casa 
do Senlior : nao havia peso para o metal de 
todos estes vasos. 

21 E quanto as columnas, cada huma 
d’ellas tinha dezoito covados de alto, e a 
cercava hum cordao de doze covados : ora 
a sua grossuva era de quatro dedos, e era 
oca por dentro. 

22 E os capiteis sobre huma, e outro erao 
de bronze ; a altura de cada capitel de sinco 
covados: e as redes, e as romans sobre a coroa 
ao redor, tudo de bronze. Semelhantemente 
da columna segunda, e romans. 

23 E as romans que se viao pendentes 
erao noventa e seis : e estas por todas cem 
romans, estavao cobertas de suas redes. 

24 Levou outro si o general do exercito 
a Saraias, que era o primeiro sacerdote, e a 
Sophonias, que era o segundo : e aos tres 
guardas do vestibulo. 

25 Levou mais da cidade a hum eu- 
nuco, que era o inspector dos homens d’ar- 
mas : e a sete pessoas das que estavao sem- 
pre diante do rei, as quaes se achavao na 
cidade: e ao secretario intendente do exer¬ 
cito, que tinha a sua conta formar os solda- 
dos bisonhos : e a sessenta homens do 
povo da terra, que se acharao no meio da 
cidade. 

26 E pegou em todos o general da tropa 
Nabuzardan, e os levou a Reblatha ao rei 
de Babylonia. 

27 E o rei de Babylonia os ferio, e fez 
matar a todos em Reblatha, no paiz d’E- 
math : e Juda foi transferido para fora da 
sua terra. 

28 Esta he a gente, que transferio Nabu- 
chodonosor. No setimo anno do seu rei- 
nado, transferio elle tres mil e vinte e tres 
Judeos. 

29 No anno decimo oitavo do seu reinado, 
transferio elle de Jerusalem oitocentas e 
trinta e duas almas. 

30 No anno vigesimo terceiro do reinado 
de Nabuchodonosor, transferio Nabuzardan 
general do seu exercito setecentos e quarenta 
e sinco Judeos: assim o numero de todos 
os que forao transferidos, foi de quatro mil 
e seiscentos. 

31 E aconteceo no anno trigesimo setimo 
da transmigrapao de Joaquim rei de Juda 
no dia vinte e sinco do duodecimo mez, que 
Evilmerodach rei de Babylonia no mesmo 
anno do seu reinado alliviou a pessoa de 
Joaquim rei de Juda, e o lirou da casa do 
carcere. 

32 E lhe fallou com muita affabilidade, 
e mandou por o throno do mesmo Joaquim 
acima dos thronos dos reis, que erao abaixo 
d’elle em Babylonia. 

33 Fez-lhe tambem mudar os vestidos 
que tinha no carcere, e comia pao na 
sua mesa sempre todos os dias da sua 
vida. 

34 E lhe era dada a rapao pelo rei de 
Babylonia, rapao perpetua, assinada para 
cada dia, ate ao da sua morte, para todos os 
dias da sua vida. 

LAMENTACOES de JEREMIAS, 
i " 

CHAMADAS 

EM HEBREO CINNOTH, EM GREGO THRENOS. 

CAPITULO I. 
Chora Jeremias a desolagao de Jerusalem, e 

annuncia as vingangus do Senhor contra os 
que se alegrarem com a desgraga d'esta 
cidade. 

ACONTECEO, que depois que Israel 
foi levado ao cativeiro, e Jerusalem 

ficoudespovoada, se assentou o propheta Jere¬ 
mias a chorar, e rompeo em endexas sobre 
Jerusalem com estas lamentapoes, e suspi- 
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rando, e gemendo com amargura do seu es- 
pirito, disse : 

1 Aeeph. Como assim solitaria esta as- 
sentada huma cidade cheia de povo : chegou 
a ser huma como viuva a senhora das 
Gentes : a princeza das provincias ficou su- 
jeita ao tributo. 

2 Beth. Chorou sem cessar durante a 
noite, e as suas lagrimas correm pelas suas 
faces .: nao ha quem a console entre to¬ 
dos os seus amados: todos os seus ami- 
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gos a desprezarao, e se lhe tornarao ini- 
migos. 

3 Ghimel. A filha de Juda passou a 
outro paiz por causa da afflicpao, e grandeza 
da servidao : ella habitou entre as gentes, e 
nao achou repouso: todos os sens perse- 
guidores se apoderarao d’ella no meio das 
suas angustias. 

4 Daleth. As ruas de Siao chorao, 
porque nao ha quem venha as solemni- 
dades: todas as suas portas se achao de- 
struidas: os seus sacerdotes gemendo: as 
suas virgens esqualidas, e ella opprimida de 
amargura. 

5 He. Os seus adversaries se ensenho- 
rearao d’ella, enriquecerao-se os seus inimi- 
gos: porque o Senhor fallou contra ella 
pela multidao das suas iniquidades : os 
seus filhinhos forao levados para o cativeiro 
ante a face do que os attribulava. 

6 Vau. E desterrou-se da filha de Siao 
toda a sua fermosura: os seus principes fi- 
carao sendo como carneiros, que nao achao 
paslagens : e forao caminhando todos fracos 
adiante do inimigo que os perseguia. 

7 Zain. Jerusalem se recordou dos 
dias da sua afflicpao, e da prevaricacao de 
todas as suas cousas appeteciveis, que 
tivera des dos dias antigos, quando o seu 

ovo cahia debaixo da mao inimiga, e nao 
avia quem lhe acudisse : os seus inimigos 

a virao, e fizerao escarneo dos seus sabba- 
dos. 

8 Heth. Jerusalem commetteo hum 
grande peccado, por isso ella se fez instavel: 
todos os que a honravao, a desprezarao, por¬ 
que virao a sua ignominia: e ella gemendo 
voltou o rosto para tras. 

9 Tetii. As suas impuridades appare- 
c&rao nos seus pes, e ella se nao recordou 
do seu fim : ella foi pasmosamente abatida, 
sem ter consolador: ve, Senhor, a minha 
afflicpao, porque o inimigo se elevou. 

10 Iod. Lanpou o inimigo a sua mao a 
todas as cousas rnais preciosas d’ella: por¬ 
que vio entrar no seu sanctuario as gentes, 
acerca das quaes tu havias mandado que 
nao entrassem na tua igreja. 

11 Caph. Todo o seu povo esta ge¬ 
mendo, e mendigando pao : elles derao 
tudo o que tinhao de precioso, a troco 
d’alimento para sustentar a vida : ve. Se¬ 
nhor, e considera o vilipendio, a que estou 
reduzida 

12 Lamed. O’ vos todos os que passais 
pelo caminho, attendei, e vede, se ha dor 
semelhante a minha dor: porque me vindi- 
mou como fallou o Senhor no dia da ira do 
seu furor. 

13 Mem. Elle enviou la do alto hum 
fogo sobre os meus ossos, e me ensinou : 
estendeo huma rede aos meus pes, fez-me 
cahir para tras : poz-me em desolapao, affo- 
gada em tristeza todo o dia. 

14 Nun. Esteve em vigia o jugo das 
minhas maldades: com a sua mao forao 
ellas encadeadas, e postas sobre o meu 
pescopo : enfraqueceo-se a minha forpa: 
entregou-me o Senhor em huma mao, 
pelo peso da qual nao poderei jamais le- 
vantar-me. 

15 Samech. Tirou o Senhor todos os 
meus Magnates do meio de mini : chamou 
contra mim o tempo, para quebrantar os 
meus escolhidos : o Senhor calcou o lagar a 
virgem filha de Juda. 

16 Ain. Por isso eu choro, e os meus 
olhos derramao rios de lagrimas : porque se 
alongou de mim o consolador, que podia 
tornar-me a vida: os meus filhos se perde- 
rao, porque prevaleceo o inimigo. 

17 Phe. Estendeo Siao as suas maos, 
nao ha quem a console : enviou o Senhor 
contra Jacob os seus inimigos em roda 
d’elle: tornou-se Jerusalem entre elles 
como huma mulher, que esta immunda 
com as purgapoes menstruas. 

18 Sade. Justo he o Senhor, porque eu 
rebelde aos seus preceitos o provoquei a ira : 
ouvi, eu vos rogo, todos os povos, e vede a 
minha dor: as minhas virgens, e os meus 
mancebos forao para o cativeiro. 

19 Coph. Chamei os meus amigos, e 
elles me enganarao: os meus sacerdotes, e 
os meus anciaos forao consumidos na ei- 
dade : quando elles queriao buscar algum 
mantimento com que sustentassem a vida. 

20 Res. Olha, Senhor, que estou attri- 
bulada, turbadas estao as minhas entranhas : 
conturbado esta o meu corapao dentro de 
mim mesma, porque estou cheia d’amar- 
gura : de fora me mata a espada, e de den¬ 
tro ha huma imagem da morte. 

21 Sin. Ouvirao que eu suspiro, e nao 
ha quem me console : todos os meus inimi¬ 
gos souberao a minha desventura, alegrarao- 
se porque tu o fizeste : trouxeste o dia da 
consolapao, e tornar-se-hao semelhantes a 
mim. 

22 Tiiau. Entre todo o mal d’elles 
diante de ti: e vindima-os, como a mim 
me vindimaste, por causa de todas as 
minhas iniquidades: porque muitos sao 
os meus gemidos, e o meu corapao esta 
magoado. 

CAPITULO II. 

Continua Jeremias a c/wrar a desolapao de 
Jerusalem, e exhorta a Siao a gemer sem 
cessar, e a expur ao Senhor as suas afflic- 

p oes. 

A LEPII. Como cobrio o Senhor de 
escuridade no seu furor a filha de Siao: 

derribou do Ceo a terra a inclyta d’lsrael, e 
nao se lembrou do estrado de seus pes no 
dia do seu furor. 

2 Beth. O Senhor precipitou tudo o 
que havia de especioso em Jacob, e nao 
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perdoou a nada: elle destruio no seu furor 
as fortificacoes da virgem de Juda, e as 
lanpou por terra: tratou como profanos ao 
reino, e aos seus principes. 

3 Giiimel. Quebrantou na ira do seu 
furor todo o poder d’Israel: retirou para 
tras a sua direita da face do inimigo: e 
accendeo em Jacob hum como fogo que 
tudo devora com a sua chamma em gyro. 

4 Daleth. Estendeo o seu arco como 
inimigo, firmou a sua direita como adver- 
sario: e matou tudo o que era fermoso k 
vista na tenda da filha de Siao, derramou 
como fogo a sua indignapao. 

5 He. O Senhor se tornou como ini¬ 
migo : derribou a Israel: derribou todas as 
suas muralhas: destruio as suas fortifica- 
poes, e encheo de humiliapao aos homens, e 
mulheres da filha de Juda. 

6 Vau. E destruio como hum enxido a 
sua tenda, demolio o seu tabernaculo: ao 
esquecimento entregou o Senhor em Siao 
as festas, e o sabbado: e ao opprobrio, e 
a indignapao do seu furor o rei, e o sacer- 
dote. 

7 Zain. O Senhor rejeitou o seu altar, 
amaldipoou o seu santo lugar: entregou na 
mao do inimigo os muros das suas torres : 
derao gritos na casa do Senhor, como em 
dia de solemnidade. 

8 IIeth. O Senhor resolveo abater o 
muro da filha de Siao: estendeo o seu 
cordel, e nao retirou a sua mao, sem que 
ficasse tudo arruinado : e o antemural ge- 
meo, e o muro foi da mesma sorte de- 
struido. 

9 Teth. As suas portas estao encrava- 
das na terra: elle quebrou, e fez em pedapos 
as suas trancas : banio o seu rei, e os seus 
principes para entre as napoes: nao ha lei, 
nem os seus prophetas receberao visoes do 
Senhor. 

10 Iod. Os velhos da filha de Siao se 
assentarao em terra, ficarao em silencio: 
cobrirao as suas cabepas de cinza, vestirao- 
se de cilicios, as virgens de Jerusalem abai- 
xarao as suas cabepas ate a terra. 

11 Caph. Os meus olhos enfraque- 
cerao a forpa de chorar, as minhas entra- 
nhas se turbarao : o meu figado se derramou 
pela terra, vendo a ruina da filha do meu 
povo, quando cahiao mortos os meninos, e 
as crianpas de mamma nas prapas da cidade. 

12 Lamed. Elies diziao a suas mais: 
Onde esta o trigo e o vinho? quando, como 
se fossem feridos desfaleciao nas prapas da 
cidade: quando exhalavao as suas almas no 
seio de suas mais. 

13 Mem. A quem te compararei? ou a. 
quem te assemelharei, filha de Jerusalem ? a 
quem te igualarei, e como te consolarei, 6 
virgem filha de Siao ? porque grande he 
como o mar o ten desfalecimento : quem te 
remediara ? 
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14 Nun. Os teus prophetas virao para 
ti cousas falsas e fatuas, e nao te manifesta- 
vao a tua iniquidade, para te excitarem a 
penitencia: e virao para ti profecias vans, 
e repulsas. 

16 Samech. Todos os que passavao 
pelo caminho, batiao com as maos, vendo- 
te : elles assobiarao e menearao a sua cabeca 
a filha de Jerusalem: Esta he aquella ci¬ 
dade, diziao elles, de huma extremada fer- 
mosura, as delicias de toda a terra ? 

16 Phe. Todos os teus inimigos abri- 
rao contra ti a sua boca: assobiarao, e 
rangerao com os dentes, e disserao: De- 
vora-la-hemos: eis-aqui esta o dia que 
nos esperavamos: nos o achamos, e nos o 
vemos. 

17 Ain. Fez o Senhor o que tinha de- 
terminado, cumprio a sua palavra, que 
mandando pronunciara des dos dias antigos: 
destruio, e nao perdoou, e alegrou ao ini¬ 
migo sobre ti, e exaltou o poder dos teus 
adversaries. 

18 Sade. O seu corapao clamou ao 
Senhor sobre os muros da filha de Siao : 
Faze correr huma como torrente de lagrimas 
de dia, e de noite: nao te des descanpo 
algum, nem a menina do teu olho se cale. 

19 Coph. Levanta-te, louva de noite 
no principio das vigilias; derrama o teu 
corapao como agua diante do acatamento 
do Senhor; levanta as tuas maos a elle pela 
alma de teus filhinhos, que cahirao mortos 
de fome a todos os cantos das ruas. 

20 Res. Ve, Senhor, e consideraa quem 
assim vindimaste: he possivel que as mu¬ 
lheres hao de comer os fructos das suas en- 
tranhas, as crianpas que nao excedem o 
tamanho da palma da mao ? que ha de ser 
morto no sanctuario do Senhor o sacerdote, 
e o propheta? 

21 Sin. Ficarao nas ruas estendidos por 
terra o moco e o velho : as minhas virgens, 
e os meus mancebos cahirao mortos a espa- 
da; tu os mataste no dia do teu furor: fe- 
riste-os, e nao tiveste compaixao alguma. 

22 Thau. Chamaste como a hum dia de 
solemnidade aos que me aterrassem de todas 
as partes, e nao houve no dia do furor do 
Senhor quem escapasse, nem ficasse com 
vida: aos que criei, e alimentei, o meu ini¬ 
migo os acabou. 

CAPITULO III. 

Jeremicis cleplora a sua propria miseria. Ex- 
horta osjilhos de Juda a voltarem-se para 
o Senhor. Expde ao Senhor as suas penas, 
e annuncia a ruina de seus inimigos. 

A LEPH. Homem sou eu que vejo a 
minha pobresa debaixo da vara da in¬ 

dignapao d’elle. 
2 Aleph. Conduzio-me, e levou-me as 

trevas, e nao a luz. 
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3 Aleph. Nao fez senao virar e revirar 
contra mim a sua mao todo o dia. 

4 Beth. Fez envelhecer a minha pelle, 
e a minha came, quebrantou os meus 
ossos. 

5 Beth. Edificou ao redor de mim, e 
me cercou de fel, e de trabalho. 

6 Beth. Poz-me em lugares tenebrosos, 
como os que estao mortos para sempre. 

7 Ghimel. Edificou a roda contra mim, 
para que eu nao saia: aggravou os meus 
grilhoes. 

8 Ghimel. E ainda quando eu clamar, 
e rogar, elle excluio a minha oracao. 

9 Ghimel. Fechou os meus caminhos 
com pedras de silharia, sobverteo as minhas 
veredas. 

10 Daleth. Fez-se-me como urso de 
emboscada: hum leao em escondrijos. 

11 Daleth. Sobverteo as minhas vere¬ 
das, e quebrantou-me: poz-me em desola- 
cao. 

12 Daleth. Armou o seu arco, e me 
poz como alvo a setta. 

13 He. Metteo nos meus rins as settas 
da sua aljava. 

14 He. Estou feito hum objecto d’escar- 
neo para todo o meu povo, o assumpto da 
sua cantilena todo o dia. 

15 He. Encheo-me d’amargura, em- 
briagou-me de absynthio. 

16 Vau. E quebrou os meus dentes a 
hum e hum, deo-me a comer cinza. 

17 Vau. E esta desterrada da minha 
alma a paz, perdi a memoria de todo o 
bem. 

18 Vau. E eu disse: Pereceo o meu 
fim, e a esperanpa que eu tinha no Senhor. 

19 Zain. Lembra-te da minha po- 
bresa, e do excesso d’ella, do absynthio, e 
do fel. 

20 Zain. Eu me lembrarei muito bem 
d’isto, e a minha alma se definhara dentro 
de mim. 

21 Zain. Por eu recordar estas cousas 
no meu cora^ao, por isso esperarei. 

22 IIeth. Misericordias sao do Senhor 
o nao termos sido consumidos: porque as 
suas commisera^oes nunca faltarao. 

23 Heth. Novas misericordias recrescem 
cada manha, grande he a tua tidelidade. 

24 Hetii. A minha porpao he o Senhor, 
disse a minha alma: por tanto eu o espera¬ 
rei a elle. 

25 Teth. Bom he o Senhor para os 
que nelle esperao, para a alma que o 
busca. 

26 Tetii. Boa cousa he esperar em si- 
lencio a salvajao de Deos. 

27 Tetii. Bom he para o varao o ter 
levado o jugo des da sua mocidade. 

28 Iod. Assentar-se-ha solitario, e ficara 
em silencio: porque levou este jugo so- 
bre si. 

29 Iod. Pora a sua boca no po, a ver se 
acaso ha esperan^a. 

30 Iod. Offerecera a face ao que o ferir, 
fartar-se-ha de opprobrios. 

31 Caph. Porque o Senhor nao nos re- 
jeitara para sempre. 

32 Caph. Porque se elle nos rejeitou, 
elle tambem se compadecera, segundo a 
multidao das suas misericordias. 

33 Caph. Porque elle nao humilhou, 
nem rejeitou por seu gosto os filhos dos ho- 
mens, 

34 Lamed. Para pizar aos seus pes to- 
dos os cativos da terra, 

35 Lamed. Para desviar o juizo do va¬ 
rao ante a presen^a do Altissimo. 

36 Lamed. Para perverter ao homem 
no seu juizo, o Senhor nunca tal soube 
fazer. 

37 Mem. Quem he o que disse, que 
se fizesse huma cousa, sem que o Senhor o 
mandasse ? 

38 Mem. Nao sahirao da boca do Al¬ 
tissimo nem os males, nem os bens ? 

39 Mem. Porque murmurou sempre o 
homem vivendo, o varao pelo castigo de 
seus peccados? 

40 Nun. Esquadrinhemos os nossos 
caminhos, e investiguemo-los, e voltemos ao 
Senhor. 

41 Nun. Levantemos ao Senhor os 
nossos corafoes com as maos para os 
ceos. 

42 Nun. Nos obramos injustamente, e 
te provocamos a ira : por isso tu te mostras 
inexoravel. 

43 Samecii. Tu te encobriste no teu 
furor, e nos feriste: matastes-nos, e nao nos 
perdoaste. 

44 Samecii. Tens posto huma nuvem 
diante de ti, para que a nossa oracao nao 
passe. 

45 Samech. Como planta desarreigada, 
e abjecta, me pozeste no meio dos povos. 

46 Phe. Todos os inimigos abrirao con¬ 
tra nos a sua boca. 

47 Piie. A profecia veio a ser o nosso 
medo, e o nosso laco, e a nossa ruina. 

48 Phe. O meu olho derramou rios de 
lagrimas, vendo o quebrantamento da filha 
do meu povo. 

49 Ain. 0 meu olho se affligio, e nao 
se calou, porque nao havia descanco, 

50 Ain. Ate que olhasse, e visse o Se¬ 
nhor desde os ceos. 

51 Ain. O meu olho quasi me roubou 
a vida, chorando sobre todas as filhas da 
minha cidade. 

52 Sade. Como ave na cafa me pren- 
derao os meus inimigos sem causa. 

53 Sade. A minha alma cahio no lago, 
e elles pozerao sobre mim huma pedra. 

54 Sade. Hum diluvio d’aguas veio so¬ 
bre a minha cabeca: eu disse ; Pereci. 
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55 Copii. Invoquei, Senhor, o teu nome 
des do profundo do lago. 

56 Copii. Tu ouviste a minha voz : nfto 
apartes o teu ouvido dos meus solupos, e 
dos meus clamores. 

57 Copii. Tu te chegaste no dia, em 
que eu te invoquei: disseste : Nao temas. 

58 Res. Tu, Senhor, julgaste a causa 
da minha alma, Redemptor da minha vida. 

59 Res. Viste, Senhor, a iniquidade 
d’elles contra mim: julga tu a minha causa. 

60 Res. Viste todo o seu furor, todos os 
pensamentos d’elles contra mim. 

61 Sin. Ouviste, Senhor, os vituperios 
que me dizem, todos os designios que elles 
formao contra mim. 

62 Sin. As palavras d’aquelles que me 
fazem guerra, e que maquinao contra mim 
todo o difi. 

63 Sin. Observa-os a elles ao assen- 
tarem-se, e ao levantarem-se; eu sou a sua 
canpao. 

64 Tiiau. Tu, Senhor, lhes daras o 
pago, como merecem as obras das suas 

8 Hetii. Denegrida esta a face d’elles 
mais do que os carvoes, e nao sao conheci- 
dos nas pracas; a sua pelle se pegou aos 
ossos: seccou-se, e tornou-se como hum 

maos. 
65 Tiiau. 

seu corajao 
enviar. 

66 Tiiau. 

Dar-lhes-has por escudo do 
o trabalho que lhes has de 

Tu os perseguiras no teu fu¬ 
ror, e tu os faras em po, Senhor, debaixo 
dos ceos. 

CAPITULO IV. 
Chora Jerernias novamente a desolagdo de 

Jerusalem. Annuncia as vingangas do 
Senhor contra a Idumea, e o restabeleci- 
mento de Sido. 

ALEPIi. Como assim se escureceo o 
ouro, se mudou a sua cor tao bella, 

forao espalhadas as pedras do sanctuario 
pelos angulos de todas as pranas ? 

2 Beth. Os filhos de Siao esclarecidos, 
e vestidos de fino ouro: como assim tem 
sido reputados como vasos de terra, obra de 
maos d’oleiro ? 

3 Ghimel. Mas ate as lamias desco- 
brirao os seus peitos, derao leite as suas 
crias : a filha do meu povo fez-se cruel, 
como a avestruz no deserto. 

4 Daletii. A lingua do cpie mamma 
pela sede ficou pegada ao seu padar: os 
pequeninos pedirao pao, e nao havia quern 
Iho partisse. 

5 He. Os que comiao delicadamente 
morrerao nos caminhos: -os que se nutriao 
entre purpuras, abracarao o esterco. 

6 Vau. E a iniquidade da filha do meu 
povo se fez maior, que o peccado de So- 
doma, a qual foi sobvertida n’um momento, 
sem que maos algumas se apoderassem 
d’ella. 

7 Zain. Os seus Nazareos erao mais 

pao. 
9 Teth. Melhor lhes foi aos mortos a 

espada, que aos mortos de fome : pois estes 
padecerao huma morte lenta pela esterili- 
dade da terra. 

10 Ion. As maos das mulheres com- 
passivas cozerao seus filhos: servirao-lhes 
de mantimento na ruina da filha do meu 
povo. 

11 Capii. Deo o Senhor cumprimento 
ao seu furor, derramou a ira da sua indig- 
napao : e ateou fogo em Siao, o qual devo- 
rou os fundamentos d’ella. 

12 Lamed. Nunca tal crfirao os reis da 
terra, nem todos os moradores do mundo, 
que entraria o inimigo, e o adversario pelas 
portas de Jerusalem; 

13 Mem. Pelos peccados dos seus pro- 
phetas, e pelas iniquidades dos seus sacer- 
dotes, que derramarao no meio d’ella o 
sangue dos justos. 

14 Nun. Errarao cegos nas pranas, 
contaminarao-se de sangue: e nao podendo, 
levantavao as extremidades das suas roupas. 

15 Samecii. Apartai-vos, immundos, 
lhes gritarao: retirai-vos, ide-vos, nao nos 
toqueis : porque altercarao, e os que forao 
commovidos disserao entre as gentes : Nao 
continuara d’aqui em diante a habitar entre 
elles. 

16 The. A face do Senhor os apartou de 
si, nao tornara a olhar para elles: nao res- 
peitarao o rosto dos sacerdotes, nem se 
compadecerao dos anciaos. 

17 Ain. Quando nos ainda subsistia- 
mos, canparao os nossos olhos de esperar 
para nos hum vao soccorro, olhando nos 
attentos para huma gente, que nos nao po¬ 
dia salvar. 

18 Sade. Os nossos passos escorregarao, 
andando pelas nossas ruas, esta chegado o 
nosso fim: os nossos dias estao cumpridos, 
porque chegou o nosso termo. 

19 Copii. Os nossos perseguidores fo¬ 
rao mais velozes, que as aguias do ceo : 
elles nos perseguirao sobre os montes, ar- 
marao-nos cilladas no deserto. 

20 Res. O espirito da nossa boca, o 
Christo Senhor foi preso por nossos pecca¬ 
dos : a quern dissemos: A’ tua sombra 
viveremos entre as gentes. 

21 Sin. Alegra-te, e regozija-te, 6 filha 
d’Edom, que habitas na Terra de Iius: a 
ti tambem chegara o calis, tu seras delle 
embriagada, e seras despida. 

22 Thau. Chegou ao seu termo a tua 
maldade, 6 filha de Siao, nao te tornara 

alvos que a neve, mais nitidos que o leite, mais a transportar: elle visitou a tua mal- 
mais vermelhos que o antigo marfim, mais dade, 6 filha d’Edom, descobrio os teus 
ferrnosos que a saiira. peccados. 
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CAPITULO V. 
Expoe Jeremias ao Senhor a miseria do seu 

povo, e o conjura que o tome a chamar 
a si. 

T EMBRA-TE, Senhor, do que nos tem 
acontecido: considera, e olha para o 

nosso opprobrio. 
2 A nossa heran^a passou a forasteiros: 

as nossas casas a estranhos. 
3 Estamos feitos orfaos sem pai, nossas 

mais se achao como viuvas. 
4 A nossa agua por dinheiro a temos 

bebido; a nossa lenha por prejo a temos 
comprado. 

5 Pelos nossos pesco^os eramos levados; 
aos canjados nao se dava descan^o. 

6 Ao Egypto demos a mao, e aos Assy- 
rios para sermos fartos de pao. 

7 Nossos pais peccarao, e nao exis- 
tem: e nos temos levado as iniquidades 
d’elles. 

8 Os servos nos dominarao: nao houve 
quem nos resgatasse da mao d’elles. 

9 Com perigo das nossas vidas hiamos a 
buscar o pao que haviamos mister ao de- 
serto, por baixo do fio da espada. 

10 A nossa pelle se queimou como hum 
forno, pela violencia das tempestades da 
tome. 

11 Humilharao as mulheres em Siao, e 
as virgens nas cidades de Juda. 

12 Forao pendurados pelas maos os 
principes: nao respeitarao o rosto dos ve- 
lhos. 

13 Abusarao dos mancebos com impudi- 
cicia nefanda: e os meninos morrerao op- 
primidos debaixo dos madeiros. 

14 Os anciaos se retirarao das portas: 
os mancebos do coro dos cantores. 

15 Desvaneceo-se o gosto do nosso cora- 
cao : converteo-se em lamentafao o nosso 
canto. 

16 Cahio a coroa da nossa cabef a : ai de 
nos, porque peccamos. 

17 Por isso o nosso cora^ao se fez triste, 
por isso se escurecerao os nossos olhos. 

18 Por causa do monte de Siao que foi 
assolado, as raposas andarao n’elle. 

19 Mas tu, Senhor, etemamente perma- 
neceras, o teu throno subsistira de geracao 
em geracao. 

20 Porque razao te esqueceras tu de nos 
para sempre ? nos desampararas tu pela 
longura de dias ? 

21 Converte-nos, Senhor a ti, e nos nos 
converteremos : renova os nossos dias, bem 
como no principio. 

22 Mas tu de todo o ponto nos rejeitasle, 
tu te iraste contra nos asperamente. 

EZECHIEL. 

CAPITULO I. 
Primeira visdo de Ezechiel. No tneio de 

hutna nuvem injiammoda appareceni quatro 
ani/uaes, ao pe d'elles quatro rodas, por 
cima hum firmamento, sobre o qual esta 
hum throno, e assentado sobre o throno 
hum homem, tudo cercado de resplandor. 

ACONTECEO aos trinta annos, em o 
quarto mez, a sinco dias do mesmo, 

que estando eu no meio dos cativos junto 
ao rio Cobar, se abrirao os ceos, e tive 
visoes de Deos. 

2 Aos sinco dias do dito mez, he ponc- 
tualmente o anno quinto da transmigrafao 
do rei Joaquim, 

3 Foi dirigida a palavra do Senhor a 
Ezechiel sacerdote, lilho de Buzi, na terra 

dos Caldeos, junto ao rio Cobar: e e la 
obrou a mao do Senhor sobre elle. 

4 E vi, e eis-que vinha da banda do 
Aquilam hum vento de torvelinho : e huma 
grande nuvem, e hum fogo que se involvia, 
e a roda d’ella hum resplandor: e do meio 
d’elle, isto he, do meio do fogo, apparecia 
huma como especie de electro : 

5 E no meio d’este mesmo fogo se via a 
semelhanpa de quatro animaes: e este era 
o seu aspecto, havia n’elles a semelhan^a 
de hum homem. 

6 Cada hum tinha quatro rostos, e cada 
hum quatro azas. 

7 Os seus pes erao pes direitos, e a 
planta do pe d’elles era como a planta do 
pe de hum novilho, e d’elles sahiao huma*' 
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far seas, de que resultava huma como repre- 
sentapao de cobre abrazeado. 

8 E tinhao maos de bomem debaixo das 
suas azas aos quatro lados: e tambem 
tinhao rostos, e azas pelos quatro lados. 

9 E quanto a estas suas azas, estavao as 
de hum juntas a outro: nao se voltavao 
quando hiao caminhando: mas cada qual 
andava diante da sua face. 

10 E a semelhanpa do semblante d’elles 
era: rosto de liomern, e rosto de leao a di- 
reita dos mesmos quatro: e rosto de boi 
a esquerda dos mesmos quatro, e rosto 
d’ aguia no alto dos mesmos quatro. 

11 Os seus rostos, e as suas azas se esten- 
diao ao alto : duas azas de cada hum se 
ajuntavao, e duas cobriao os corpos d’elles: 

12 E cada hum d’elles andava diante da 
sua face: onde estava o impeto do espirito, 
para alii caminhavao, nem se voltavao quan¬ 
do hiao andando. 

13 E a semelhanpa dos animaes era, que 
o seu aspecto vinha a ser como hum fogo 
de brazas ardentes, e como huma apparencia 
d’ alampadas. Esta era a visao que dis- 
corria no meio dos animaes, resplandor de 
fogo, e relampago que sahia do fogo. 

14 E os animaes hiao, e voltavao, a se- 
melhanpa de relampagos refulgentes. 

15 E ao tempo que eu estava olhando 
para estes animaes, appareceo ao pe dos 
taes animaes huma rod a sobre a terra, a 
qual tinha quatro faces, 

16 E o aspecto das rodas, e a obra 
d’ellas era como a vista do mar: e huma 
so a semelhanpa das mesmas quatro : e o 
aspecto d’ellas e obras, erao como se esti- 
vera hunfa roda no meio d’ outra roda. 

17 Ellas hiao igualmente pelos seus 
quatro lados: e nao se voltavao, quando 
hiao rodando. 

18 Tinhao tambem estas rodas huma 
grandeza, e huma altura, e hum aspecto 
horrivel: e todo o corpo das mesmas qua¬ 
tro rodas estava cheio d’ olhos ao redor. 

19 E quando os animaes andavao, anda¬ 
vao tambem ao inesmo passo as rodas ao 
pe d’elles: e quando os animaes se eleva¬ 
vao da terra, tambem as rodas juntamente 
se elevavao. 

20 Para qualquer parte que o espirito 
hia, indo para la o espirito, as rodas, se- 
guindo-o, tambem igualmente se elevavao. 
Porque o espirito de vida estava nas rodas. 

21 Andando os animaes andavao as ro¬ 
das, e parando elles paravao ellas : e'quando 
elles se tinhao elevado da terra, tambem as 
rodas seguindo-os juntamente se elevavao: 
porque o espirito de vida estava nas rodas. 

22 E por cima das cabepas dos animaes 
via-se huma semelhanpa de firmamento, 
como hum aspecto de crystal horrivel, e 
estendido pela parte superior por cima de 
suas cabepas. 
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23 E debaixo d’este firmamento as azas 
d’elles estavao direitas, as de hum para o 
outro : cada hum com duas azas cobria o 
seu corpo, e o outro do mesmo modo estava 
coberto. 

24 E eu ouvia o sonido das suas azas, 
como o sonido de muitas aguas, como o 
sonido do alto Deos: quando andavao, o 
tropel era como de huma multidao, como 
hum estrondo d’arraiaes: e quando paravao, 
se abaixavao as suas azas. 

25 Porque quando se formava a voz so¬ 
bre o firmamento, que ficava por cima das 
suas cabepas, paravao, e abaixavao as suas 
azas. 

26 E sobre este firmamento, que ficava 
imminente as suas cabepas, havia huma 
semelhanpa de throno como aspecto de 
pedra de saffira: e sobre a semelhanpa do 
throno havia en cima d'elle huma seme¬ 
lhanpa, como aspecto de homem. 

27 E vi huma como representapao d’e- 
lectro, hum como aspecto de fogo, pelo in¬ 
terior d’elle em circumferencia: des dos 
seus lombos, e d’ahi para cima, e des dos 
seus lombos ate baixo, vi huma como appa¬ 
rencia de fogo resplandecente ao redor. 

28 Como o aspecto do arco ao tempo 
que estiver na nuvem n’um dia de chuva. 
Este era o aspecto do resplandor em roda. 

CAPITULO II. 
Missao de Ezechiel. O Senhor o exhorta a 

hiio temer as ameagas dos homens. Huma 
mao Ihe presenta hum livro cheio de la- 
mentos. 

USTA foi a visao da semelhanpa da gloria 
do Senhor. E vi, e cahi com o meu 

rosto em terra, e ouvi huma voz de quern 
fallava. E me disse : Filho do homem,poe- 
te sobre os teus pes, e eu fallarei comtigo. 

2 E entrou em mim o espirito depois 
que me fallou, e me firmou sobre os meus 
pes: e ouvi ao que me fallava, 

3 E dizia : Filho do homem, eu te envio 
aos filhos d’lsrael, as gentes apostatas, que 
se apartarao de mim: elles e seus pais tem 
prevaricado violando o meu pacto ate o dia 
d’hoje. 

4 E aquelles, a quem eu te envio, sao 
hurts filhos de semblante duro, e de corapao 
indomavel: e tu lhes diras: Isto diz o Ser 
nhor Deos: 

5 A ver se acaso elles de huma vez ou- 
vem, e se acaso cessao, porque he huma casa 
que me exaspera: e saberao que esteve no 
meio d’elles hum propheta. 

6 Tu pois, filho do homem, nao tenhas 
medo d’elles, nem temas as suas palavras : 
porque os que estao comtigo, sao huns in- 
credulos e pervertedores, e tu habitas com 
escorpioes. Nao temas as suas palavras, 
nem te assustes com os seus semblantes, 
porque he huma casa que me exaspera. • 
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7 Ta pois lhes intimaras as minhas pa- 
lavras, a ver se acaso elles ouvem, e cessao: 
porque sao irritadores. 

8 Mas tu, filho do homem, ouve tudo 
quanto eu te fallo : e nao queiras ser ho¬ 
mem que me exaspere, como esta casa he 
provocadora : abre a tua boca, e come tudo 
quando eu te dou. 

9 E vi, e eis-que huma mao foi enviada 
a mim, na qual se achava hum livro enro- 
lado: e o abrio diante de mim, o qual 
estava escrito por dentro, e por fora: e 
n’elle se viao escritas lamentapoes, e can- 
ticos, e a is. 

CAPITULO III. 
Ezechiel come o livro que Ihe foi presentado. 

O Senhor o reveste de huma firmeza in- 
jiexivel. Elle ve outra vez a gloria do 
Senhor. 

ELLE me disse: Filho do homem, 
come tudo quanto achares; come esse 

volume, e pondo-te a caminho vai fallar aos 
filhos d’lsrael. 

2 E eu abri a minha boca, e elle me deo 
a comer aquelle volume: 

3 E me disse: Filho do homem, o teu 
ventre comera, e encher-se-hao as tuas en- 
tranhas d’este volume, que eu te dou. E eu 
o comi: e elle na minha boca se fez doce 
como o mel. 

4 E elle me disse: Filho do homem, vai 
a casa d’lsrael, e tu lhe annunciaras as mi- 
nhas palavras. 

5 Porque tu nao es enviado a nenhum 
povo de profunda linguagem, nem de lingua 
desconhecida, senao a casa d’lsrael: 

6 Nem a diversos povos de profunda 
linguagem, e de lingua desconhecida, cujas 
palavras nao possas entender: e se aos taes 
foras enviado, elles te ouviriao. 

7 Mas os da casa d’lsrael nao te querem 
ouvir a ti: porque me nao querem ouvir a 
mim: por quanto toda a casa d’lsrael he 
de huma fronte desavergonhada, e de hum 
corapao endurecido. 

8 Eis-ahi te dei eu huma cara mais de 
apo que as suas caras, e huma fronte mais 
sem vergonha que as suas frontes. 

9 Eu te dei huma cara como de dia¬ 
mante, e como de pederneira: nao os temas, 
nem tenhas medo diante d’elles : porque he 
huma casa, que me exaspera. 

10 E elle me disse: Filho do homem, 
mette no teu coracao todas as minhas pa¬ 
lavras, que eu te fallo, e ouve-as com os 
teos ouvidos: 

11 E vai, entra para ir ter com os da 
transmigracao, com os filhos do teu povo, e 
fallar-lhes-has, e lhes diras : Eis-aqui o que 
diz o Senhor Deos: a ver se acaso elles 
ouvem, e cessao. 

12 E me tomou o espirito, e ouvi por 
detras de mim esta voz de grande commo- 

pao: Bemdita seja a gloria do Senhor, que 
se vai do seu lugar, 

13 E ouvi outrosi o estrondo das azas 
dos animaes, que batiao huma contra a 
outra, e o estrondo das rodas que seguiao 
aos animaes, e hum sonido de grande estre- 
pito. 

14 Tambem o espirito me levantou, e me 
levou comsigo : e eu me fui cheio d’amargu- 
ra na indignapao do meu espirito : porem a 
mao do Senhor estava comigo, confortando- 
me. 

15 £ fui ter com os cativos, junto ao 
montao dos trigos novos, ajuntando-me 
com aquelles, que moravao junto do rio 
Chobar, e assentei-me onde elles estavao 
assentados: e fiquei alii sete dias no meio 
d’elles, todo melancolizado. 

16 E passados que forao os sete dias, foi 
dirigida a mim a palavra do Senhor, a qual 
dizia : 

17 Filho do homem, eu te dei por atalaia 
a casa d’Israel: e tu ouviras da minha boca 
a palavra, e lha annunciaras a elles da mi¬ 
nha parte. 

18 Se dizendo-te eu que digas ao impio: 
Infallivelmente morreras: tu lho nao annun- 
ciares, e nao lhe fallares, para que elle se 
tire do seu caminho impio, e viva: morrera 
o mesmo impio na sua iniquidade, mas eu 
requererei da tua mao o seu sangue. 

19 Se pelo contrario annunciares tu isso 
ao impio, e elle se nao converter da sua im- 
piedade, e do seu impio caminho, morrera 
elle por certo na sua iniquidade, e tu livraste 
a tua alma. 

20 Mas tambem se o justo deixar a sua 
justipa, e commetter a iniquidade: eu porei 
diante d’elle huma pedra de tropepo, elle 
morrera, porque tu lho nao advertiste : mor¬ 
rera no seu peccado, e nao ticarao postas 
em lembranpa as suas acpoes de justipa, 
que obrou : mas eu requererei da tua mao 
o seu sangue. 

21 Se pelo contrario advertires tu ao 
justo, para que o-tal justo nao peque, e 
elle nao peccar: vivera a verdadeira vida, 
porque tu o advertiste, e assim livraste tu a 
tua alma. 

22 Entao se apoderou de mim a mao 
do Senhor, e elle me disse: Levantando-te 
sahe ao campo, e la fallarei comtigo. 

23 Eu pois levantando-me sahi ao cam¬ 
po : e eis-que estava alii a gloria do Senhor, 
como a gloria, que vi junto ao rio Chobar: 
e me prostrei com o rosto em terra. 

24 E o espirito entrou em mim, e me 
firmou sobre os meus pes: e me fallou, e 
me disse: Entra, e encerra-te no meio da 
tua casa. 

25 E tu, filho do homem, sabe que elles 
te tem deitado sobre ti cadeias, e te ligarao 
com ellas : e tu nao sahiras do meio d’elles. 

26 E eu farei que a tua lingua se pcgue 
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ao teu padar, e ficaras niudo, e nao como 
varao que reprehende : porque he casa que 
exaspera. 

27 Mas depois que eu te tiver fallado, 
abrirei a tua boca, e tu lhes diras : Isto diz 
o Senhor Deos: O que ouve, oupa : e o 
que descanca, descance: porque he casa 
que exaspera. 

CAPITULO IV. 
Ordena Deos a Ezechiel, que represente num 

ladrilho o cerco de Jerusalem; que tome 
sobre si por certo numero de dias as iniqui- 
dades assim de Israel, como de Juda; que 
coma e beba por medida, e se sustente de 
hum pdo asqueroso, pcira assim jigurar a 
extrema miseria do seupovo. 

rFU pois filho do homem, pega n’um ladri- 
lho, e po-lo-has diante de ti: e desenha- 

ras n’elle a cidade de Jerusalem. 
2 E disporas contra ella hum assedio, e 

levantaras fortificapoes, e faras Irincheiras, e 
alojaras hum exercito contra ella, e por-llie 
has arietes ao redor. 

3 Toma tambem tu huma frigideira de 
ferro, e -po-la-has como hum muro de ferro 
entre ti, e entre a cidade: depois olharas 
para ella com o teu semblante bem carre- 
gado, e ella sera posposta de sitio, e tu a 
sitiaras: o que he hum sinal para a casa 
dTsrael. 

4 E tu dormiras sobre o teu lado esquer- 
do, e poras sobre elle as iniquidades da casa 
dTsrael no espapo dos dias, em que dormiras 
sobre elle, e tomaras sobre ti a iniquidade 
d’elles. 

5 Eu te dei pois em conta de dias trezen- 
tos e noventadias, pelos annosda iniquidade 
d’elles : e assim traras sobre ti a iniquidade 
da casa dTsrael. 

6 E depois que tiveres cumprido isto, 
dormiras segunda vez sobre o teu lado 
direito : e tomaras sobre ti a iniquidade da 
casa de Juda por quarenta dias: he hum 
dia que eu te dei por cada anno, hum dia, 
digo, por cada anno. 

7 E voltaras o teu rosto para o cerco de 
Jerusalem, e o teu brapo estara estendido: 
e assim prophetaras contra ella. 

8 Tu bem ves como eu te cingi de cadeias 
todo em roda: assim tu nao te voltaras de 
hum lado para outro lado, em quanto nao 
cumpras os dias do teu assedio. 

9 Toma tambem tu trigo, e cevada, e 
favas, e lentilhas, e rnilho, e aveia : e met- 
teras tudo istQ dentro de hum vaso, e faras 
para ti huns paes, conforme o numero dos 
dias, que has de dormir sobre o teu lado : 
tu os comeras em trezentos e noventa dias. 

10 E a tua cornida de que te has de sus- 
tentar, sera do peso de vinte siclos por dia : 
de hum tempo ate outro tempo a comeras. 

11 Has de beber tambem a agua por 
medida, e esta sera a sexta parte de hum 
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hin : tu a beberas de hum tempo ate outro 
tempo. 

12 E o que tu has de comer, sera como 
hum pao de cevada, que se cozeo debaixo 
da cinza ; e tu diante d’elles o cobriras do 
esterco, que sahe do homem. 

13 E disse o Senhor: Assim comerao os 
filhos dTsrael o seu pao immundo entre as 
Gentes, para onde eu os lanparei. 

14 Entao disse eu : Ah, ah, ah, Senhor 
Deos, vede que a minha alma nao esta 
manchada, nem eu des da minha infancia 
ategora tenho comido cousa morta, nem 
despedapada pelas alimarias, nem ainda na 
minha boca entrou came alguma immunda. 

15 E elle me disse : Eis-ahi te dei esterco 
de bois em lugar de esterco humano : e faras 
cozer com elle o teu pao. 

16 Depois me disse : Filho do homem : 
Eis-ahi quebrarei eu o baculo do pao em 
Jerusalem : e comerao o pao por peso, e 
com sobresalto : e beberao a agua por me¬ 
dida, e com angustia. 

17 Para que faltando-lhes o pao e a agua, 
caia cada hum junto a seu irmao : e se mir- 
rem de fome nas suas iniquidades. 

CAPITULO V. 
Manda Deos a Ezechiel que rape os cabellos 

da cabega e da barba, e que os destrua por 
diversas maneiras, para signijicar os diver- 
sos castigos, que estava para mandar ao seu 
povo. 

U TU, filho do homem, p6ga n’uma nava- 
lha afiada, que corte os cabellos : e tomal- 

la-has, e a passaras por cima da tua cabepa, 
e da tua barba: e tomaras huma balanpa de 
peso, e' reparti-los-has. 

2 Huma terpa parte lanpa-la-has ao fogo 
no meio da cidade, a medida que os dias do 
cerco se forem cumprindo: e tomaras a 
outra terpa parte, e corta-la-has com huma 
espada ao redor da mesrna cidade : deitaras 
porem ao vento a outra terpa parte que res¬ 
tar, e eu irei atras d’elles com a espada nua. 

3 D’esta terpa parte porem tiraras tu hum 
pequeno numero : e ata-los-has n’uma ponta 
da tua capa. 

4 E ainda d’estes tiraras tu alguns pou- 
cos, e lanpa-los-has no meio do fogo, e quei- 
ma-los-has com as chammas: e d’aqui sahi- 
ra huma labareda por toda a casa d’Israel. 

5 Isto diz o Senhor Deos: Esta he Jeru¬ 
salem, no meio das gentes eu a puz, e em 
contorno d’ella as suas terras. 

6 E desprezou os rneus juizos, ate o 
ponto de se tornar mais impia, que as 
gentes: e os meus preceitos ainda mais, 
que todas as terras, que estao ao redor d’el¬ 
la: porque elles arrojarao de si os meus 
juizos, e nao andaiao nos meus preceitos. 

7 Por tanto isto diz o Senhor Deos : Por¬ 
que vencestes em impiedade as gentes, que 

| estao ao redor de vos, e nao andastes nos 
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meus preceitos, e nao observastes os meus 
juizos, nem ainda obrastes segundo as leis 
das gentes, que estao a. roda de vos. 

8 Por tanto isto diz o Senhor Deos: Aqui 
estou eu contra ti, e eu mesmo exercerei no 
meio de ti os meus juizos aos olhos das 
Gentes, 

9 E farei contra ti o que ainda nao tenho 
feito, e cousas, que nunca mais as farei se- 
melhantes, por causa de todas as tuas abo¬ 
minapoes. 

10 Por isso os pais comerao a seus filhos 
no meio de ti, e os filhos comerao a seus 
pais, e eu exercerei em ti os meus juizos : e 
a todo o vento padejarei todas as tuas reli- 
quias. 

11 Por tanto vivo eu, diz o Senhor Deos: 
Se pelo motivo de teres violado o meu Sanc- 
tuario com todas as tuas offensas, e com todas 
as tuas abominapoes: eu tambem te nao 
quebrantar, e o meu olho te nao perdoara, 
nem eu terei a menor compaixao de ti. 

12 Hum terco dos tens morrera de peste, 
e sera consumido de fome no meio de ti: e 
outro terpo dos teus cahira morto ao fio da 
espada em teu circuito: quanto porem ao 
outro terpo que te restar, eu o espalharei a 
todo o vento, e irei atras d’elles com a es¬ 
pada nua. 

13 E satisfarei o meu furor, e n’elles 
farei descanpar a minha indignapao, e eu me 
consolarei: e elles saberao que eu o Senhor 
fallei no meu ciume, depois que eu tiver 
satisfeito n’elles a minha indignapao. 

14 E eu te reduzirei a hum deserto, e a 
ser o opprobrio das gentes, que estao ao 
redor de ti, a vista de todo o que for pas- 
sando. 

15 E seras o opprobrio, e a blasfemia, 
o esearmento, e o assombro entre as Gentes 
que estao em teu contorno: quando eu tiver 
exercido contra ti os meus juizos com furor, 
e com indignapao, e com increpapoes de ira. 

16 Eu o Senhor o disse : Quando eu des- 
pedir as mais que penetrantes setas da fome 
contra elles: as quaes serao mortaes, e que 
eu despedirei para vos perder : e ajuntarei a 
fome sobre vos, e quebrarei entre vos o ba- 
culo do pao. 

17 E enviarei contra vos a fome, e as 
mais crueis alimarias ate vos reduzirem a 
exterminio : e a peste, e o sangue passarao 
por ti, e farei vir a espada sobre ti: eu o 
Senhor o disse. 

CAPITULO VI. 
Predic^do da ruina das cidades, e dos Altos 

d'Israel, e da mortandade d’este povo, com 
a reserva d’algumas reliquias d'elle. 

T7 FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

2 Filho do homem, vira o teu rosto para 
os monies d’Israel, e prophelizaras contra 
elles. 

3 E diras : Montes d'lsrael, ouvi a palavra 
do Senhor Deos: Isto diz o Senhor Deos 
aos monies, e aos outeiros, aos rochedos, e 
aos valles: Eis-ahi mandarei eu sobre vos a 
espada, e destruirei os vossos Altos: 

4 E demolirei os vossos altares, e serao 
quebrados os vossos simulachros: e arroja- 
rei os vossos mortos entre os vossos idolos. 

5 E estenderei os cadaveres dos filhos 
d’Israel por diante dos vossos simulachros: 
o espalharei os. vossos ossos ao redor dos 
vossos altares, 

6 Em todas as vossas habitapoes. As 
cidades serao desertas, e os altos serao de- 
molidos, e desfeitos: e os vossos altares 
cahirao, e serao quebrados; e cessarao os 
vossos idolos, e os vossos templos serao 
derribados, e ficarao extinctas as vossas 
obras. 

7 E cahirao os mortos no meio de vos: e 
sabereis que eu sou o Senhor. 

8 E deixarei no meio de vos os que ti- 
verem fugido da espada entre as Gentes, 
quando vos espalhar pelas terras. 

9 E aquelles d’entre vos que tiverem sido 
livrados, se lembrarao de mim entre as 
Gentes, para onde forao levados cativos: 
porque eu quebrantei o seu corapao forni- 
cario, e que se apartava de mim : e os olhos 
d’elles prostituidos pela fornicapao apos dos 
seus idolos; e elles se desagradarao de si 
mesmos por causa dos males que fizerao em 
todas as suas abominapoes. 

10 E saberao que eu o Senhor nao disse 
debalde que lhes havia de fazer este mal. 

11 Isto diz o Senhor Deos: Ffire a tua 
mao, e da liuma pancada no teu pe, e dize: 
Ai, sobre todas as abominapoes dos males da 
casa d’Israel: porque elles hao de perecer 
pela espada, pela fome, e pela peste. 

12 Aquelle que esta longe, morrera de 
peste : e o que esta perto, cahira aos golpes 
da espada: e o que for deixado, e sitiado, 
morrera de fome: e fartarei n’elles a minha 
indignapao. 

13 E sabereis que eu sou o Senhor, 
quando os vossos mortos estiverem esten- 
didos no meio dos vossos idolos, a roda dos 
vossos altares, em todos os outeiros elevados, 
e em todos os cumes dos montes, e debaixo 
de toda a arvore dos bosques, e debaixo de 
todo o carvalho frondoso, lugares onde quei- 
marao fragrantes incensos a todos os seus 
idolos. 

14 E estenderei a minha mao sobre elles : 
e deixarei desolada e desamparada a terra, 
des do deserto de Deblatha, em todas as 
suas habitapoes : e saberao que eu sou o 
Senhor. 

CAPITULO VII. 

A ruina da terra d'lsrael esta proximo. 
Deos derramard sobre ella o seu furor. O 
mesmo Sanctuario sera profanadp. 
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"O FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 E tu filho do homem, dize : Isto diz o 
Senhor Deos a terra d’Israel: O fim vem, 
vem o fim sobre as quatro plagas d’esta 
terra. 

3 Agora he que vem o fim sobre ti, e eu 
desaffogarei o meu furor contra ti: e te jul¬ 
garei conforme os teus caminhos : e te porei 
diante dos olhos todas as tuas abominapoes. 

4 E o meu olho te vera sem se magoar, 
nem me compadecerei de ti: mas porei 
sobre ti os teus caminhos, e as tuas abomi¬ 
nates estarao no meio de ti: e vos sabereis 
que eu sou o Senhor. 

5 Isto diz o Senhor Deos : Eis huma 
affliccao, eis-que logo vem outra affliccao. 

6 O fim vem, vem o fim, elle despertou 
contra ti: ei-lo ahi vem. 

7 O’tu que habitas na terra, huma total 
ruina vem sobre ti: he chegado o tempo, 
esta perto o dia da mortaudade, e nao da 
gloria dos montes. 

8 Agora derramarei eu de perto a minha 
ira sobre ti, e satisfarei em ti o meu furor: 
e te julgarei conforme os teus caminhos, e 
porei sobre ti todas as tuas maldades. 

9 E o meu olho te vera sem se magoar, 
nem eu me compadecerei de ti, mas por-te- 
hei as costas os teus caminhos, e as tuas 
abomina£oes estarao no meio de ti: e vos 
sabereis que eu sou o Senhor que firo. 

10 Eis-ahi o dia, ei-lo-ahi vem: sahio a 
total destruipao, floreceo a vara, brotou a 
soberba. 

11 A iniquidade se levantou sobre a vara 
da impiedade : nao restara nada d’elles, nem 
do povo, nem do seu estrondo : e nao ha¬ 
vera n’elles descanpo. 

12 Chegou o tempo, esta proximo o dia; 
o que compra, nao se alegre: e o que vende, 
nao chore: porque a ira esta sobre todo o 
seu povo. 

13 Porque o que vende, nao tornara a 
possuir o que vendeo, e ainda estara a sua 
vida entre os viventes : porque a visao con- 
cernente a tod a a sua multidao nao tornara 
atras : e nenhum sera reforpado por causa 
da iniquidade da sua vida. 

14 Tocai a trombeta, preparem-se todos, 
mas nao ha ninguem que va a batalha: 
porque a minha ira esta sobre todo o seu 
povo. 

15 Fora a espada: e dentro a peste, e a 
fome: o que esta no campo, morrera a 
espada: e os que estao na cidade, serao de- 
vorados pela peste, e pela fome. 

16 E os que d’entre elles fugirem, salvar- 
se-hao: mas elles estarao sobre os montes 
como pombas dos valles, todos tremendo, 
cada hum por causa da sua iniquidade. 

17 Todas as maos se enfraquecerao, e 
todos os joelhos destillarao aguas. 

18 E cingir-se-hao de cilicios, e o mede 
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os cobrira, e em todo o rosto havera con- 
fusao, e em todas as suas cabepas calva. 

19 A sua prata sera lanpada fora, e o seu 
ouro sera reputado como hum monturo. A 
sua prata, e o seu ouro nao os poderao livrar 
no dia do furor do Senhor. Elles nao far- 
tarao a sua alma, e os seus ventres se nao 
encherao: porque lhes tem servido de tro- 
pepo para a sua iniquidade. 

20 E converterao em soberba o adorno 
de seus collares, e d’elle fizerao representati¬ 
ves das suas abominapoes e simulacros: por 
isso fiz que fosse para elles huma immundicia: 

21 E po-lo-hei nas maos dos estranhos 
para ser saqueado, e aos impios da terra 
servira de presa, e elles o contaminarao. 

22 E apartarei d’elles a minha face, e vio- 
larao o secreto do meu Sanctuario: e entra- 
rao n’elle saqueadores, e o profanarao. 

23 Acaba com a tua conclusao : porque 
a terra esta cheia de juizo de sangues, e a 
cidade cheia de iniquidade. 

24 E farei vir os pessimos d’entre as 
Gentes, e elles se apoderarao das suas casas : 
e farei cessar a soberba dos poderosos e 
aquelles pessimos possuirao os Sanctuarios 
d’elles. 

25 Ao sobrevir-lhes de repente a angustia, 
elles buscarao a paz, e nao a havera. 

26 A hum susto succedera outro susto, e 
a hum estrondo outro estrondo : e buscarao 
alguma visao d’algum propheta, e a lei pere- 
cera na boca do sacerdote, e o conselho na 
boca dos anciaos. 

27 O Rei chorara, e o principe cobrir-se- 
ha de tristeza, e as maos do povo da terra 
tremerao de medo. Eu os tratarei conforme 
o seu caminho, e os julgarei conforme elles 
julgarao os outros: e saberao que eu sou o 
Senhor. 

CAPITULO VIII. 

Ezechiel he transportado em espirito ao Tem- 
plo de Jerusalem. Ve as abominates que 
alii se commettiao. 0 Senhor Ihe declara 
as vingangas que esta para exercer. 

ACONTECEO no anno sexto, no sexto 
mez, a sinco do mez: quando eu estava 

assentado em minha casa, e estavao assenta- 
dos diante de mim os anciaos de Juda, que 
n’este mesmo lugar cahio sobre mim a mao 
do Senhor Deos. 

2 E tive huma visao, e eis-que havia alii 
huma como semelhanpa d’aspecto de fogo : 
des do aspecto dos seus rins para baixo, era 
tudo fogo : e des dos seus rins, e dahi para 
cima, tudo era hum como aspecto de res- 
plandor, huma como vista d’electro. 

3 E tendo d’alli sahido huma semelhanpa 
de mao, me tomou por huma gadelha da 
minha cabepa: e o Espirito me levantou 
entre a terra, e o ceo : e me levou a Jeru¬ 
salem em visao de Deos, pondo-me ao pe 
da porta interior, que olhava para a banda 
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do Aquilam, onde se tinha collocado o idolo 
do ciurae, para provocar a emulapao. 

4 E eis-que apparecia alii a gloria do 
Deos d’Israel, conforme a visao que eu ti¬ 
nha tido no campo. 

5 E elle me disse : Filho do homem, 
levanta os teus olhos para o caminho do 
Aquilam. E levantei os meus olhos para 
o caminho do Aquilam : e eis-que vi da 
banda do Aquilam da porta do altar aquelle 
idolo do ciume, posto bem a entrada. 

6 E elle me disse: Filho do homem, 
acaso pensas que ves tu o que fazem estes, 
as grandes abominafoes que a casa d’Israel 
faz aqui, para que me retire longe do meu 
sanctuario ? pois quando te voltares para 
outra parte, veras abominates ainda mai- 
ores. 

7 E me introduzio a huma porta do atrio : 
e vi, e eis-que havia alii hum buraco na 
parede. 

8 E elle me disse: Filho do homem, 
escava a parede. E como eu tivesse esca- 
vado a parede, appareceo huma porta. 

9 E elle me disse : Entra, e ve as vergo- 
nhosissimas abominapoes, que estes aqui 
fazem. 

10 E depois de ter entrado vi, e eis-que 
havia alii tod a a semelhanca de reptis, e 
d’animaes, a abominapao, e todos os idolos 
da casa d’Israel estavao pintados na parede 
por toda a roda. 

HE setenta homens dos anciaos da casa 
d’Israel estavao em pe diante d’estas pintu- 
ras, e Jezonias filho de Saphan tambem em 
pe no meio d’elles : e cada hum tinha na 
sua mao hum thuribulo : e o fumo do in- 
censo que d’elle sahia como huma nevoa, se 
elevava ao alto. 

12 E elle me disse : Por certo, filho do 
homem, que tu ves o que os anciaos da 
casa d’Israel fazem nas tr6vas, o que cada 
hum d’elles pratica no secreto da sua came¬ 
ra : porque elles dizem : O Senhor nao nos 
vb, o Senhor deixou a terra. 

13 Entao me disse elle : Quando te vol¬ 
tares para outra parte, veras aborninacoes 
ainda maiores, que as que estes fazem. 

14 E me introduzio pela entrada da 
porta da casa do Senhor, que olhava para a 
banda do Aquilam : e eis-que estavao alii 
humas mulheres assentadas, chorando a 
Adonis. 

15 E elle me disse: Por certo, filho do 
homem, que tu viste : quando te voltares 
ainda para outra parte, veras maiores abo- 
minafoes do que estas. 

16 E me introduzio no atrio interior da 
casa do Senhor : e eis-que se achavao a 
porta do templo do Senhor, entre o vesti- 
bulo e o altar, alguns vinte e sinco homens, 
que tinhao as costas voltadas para o templo 
do Senhor, e as caras viradas para o Orien- 
te: e adoravao o Sol nascendo. 

17 E elle me disse : Por certo, filho do 
homem, que tu viste : acaso he isto cousa 
de pouco momento para a casa de Juda, o 
fazerem elles estas aborninacoes que tem 
feito aqui : pois tendo enchido a terra de 
iniquidade se voltarao a me irritar? bem ves 
tambem como elles chegao aos seus narizes 
o ramo. 

18 Logo tambem eu os tratarei no meu 
furor: o meu olho os vera sem se magoar, 
nem eu me compadecerei d’elles : e quando 
elles me gritarem aos ouvidos em alta voz, 
eu os nao attenderei. 

CAPITULO IX. 
Apparecem sete homens : hum he mandado a 

marcar com hum certo sitial todos aquelles, 
que gemiao por causa das desordens de Je¬ 
rusalem : os outros seis tem ordem de ex¬ 
term inar a todos os que nao tiverem aquelle 
sinal. Execugao d'esta ordem. 

T7 COM huma grande voz gritou elle aos 
meus ouvidos, dizendo: Os visita- 

dores da cidade estao a chegar, e cada 
hum tem na sua mao hum instrumento de 
morte. 

2 E eis-que vinhao seis homens pelo ca¬ 
minho da porta superior, que olha para o 
Aquilam : e cada hum trazia na sua mao 
hum instrumento de morte: via-se tambem 
no meio d’elles hum homem vestido de rou- 
pas de linho, e hum tinteiro de escrevente 
aos seus rins : e entrarao, e se pozerao junto 
ao altar de bronze : 

3 E a gloria do Senhor d’Israel des do 
cherubim, sobre o qual estava, se elevou 
indo-se por a entrada da casa: e chamou 
ao homem, que estava vestido de roupas de 
linho, e que tinha o tinteiro de escrevente 
em seus rins. 

4 E o Senhor lhe disse : Passa ao traves 
da cidade pelo meio de Jerusalem : e com 
hum thau marca as testas dos homens que 
gemem, e que se doem de todas as abomi- 
na^oes, que se fazem no meio d’ella. 

5 E aos outros disse, ouvindo-o eu: 
Passai ao traves da cidade, seguindo-o, e 
feri : nao se mangoe o vosso olho, nem vos 
tenhais compaixao alguma. 

6 O velho, o 01090, e a donzella, o me- 
nino, e as mulheres, todos matai, sem que 
nenhum escape: mas nao mateis nenhum 
d’aquelles, sobre quem virdes o thau, e 
comecai pelo meu Sanctuario. Comecarao 
pois a matanca pelos homens mais anciaos, 
que estavao diante da casa. 

7 E elle lhes disse : Profanai a casa, e 
enchei os atrios de mortos; Sahi. E elles 
sahirao, e hiao matando os que estavao na 
cidade. 

8 E acabada que foi a matanca, fiquei eu 
alii: e me lancei prostrado com o rosto por 
terra, e digo gritando : Ai, ai, ai, Senhor 
Deos : dar-se-ha caso que destruas tu assim 
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todas as reliquias d’Israel, derramando o teu 
furor sobre J erusalem ? 

9 E elle me disse : A iniquidade da casa 
d’Israel, e da casa de Juda he grande no 
ultimo excesso, e a terra esta toda coberta 
de sangue, e a cidade esta cheia de sangue 
que me deo as costas: porque elles disse- 
rao : O Senhor deixou a terra, e o Senhor 
nao ve. 

10 Pois tambem o meu olho se nao ma- 
goara, nem eu terei compaixao alguma: 
sobre a cabepa d’elles farei recahir e seu 
caminho. 

11 E eis-que o homem, que estava vesti- 
do de roupas de linho, que tinba o tinteiro 
pendente nas costas, deo a sua resposta, 
dizendo: Tenho executado a ordem do mo- 
do que tu ma deste. 

CAPITULO X. 
Hum dos sete liomens he mandado tomar 

huns carvoes de fogo, para os espalhar 
sobre Jerusalem. Nova descripgao da 
Carroga mysteriosa. O Senhor que tinha 
descido da Carroga, torna a subir a ella. 

OLIIEI, e eis-que no firmamento, que 
-*-J estava sobre a cabepa dos cherubins, 
appareceo sobre elles huma como pedra de 
saffira, huma como apparencia de seme- 
lhanpa d’hum throno. 

2 E fallou ao homem, que estava vestido 
de roupas de linho, e disse : Entra no meio 
das rodas que estao debaixo dos cherubins, 
e toma huma mao cheia das brazas de fogo, 
que estao entre os cherubins, de espalha-as 
sobre a cidade. E elle entrou h minha 
vista: 

3 Os cherubins porem estavao ao lado 
direito da casa, quando la entrou aquelle 
homem, e huma nuvem encheo o atrio in¬ 
terior. 

4 E a gloria do Senhor se elevou de cima 
dos cherubins, indo-se por a entrada da 
casa; e a casa ficou coberta com a nuvem 
e o atrio se encheo do esplandor da gloria 
do Senhor. 

5 E o sonido das azas dos cherubins se ou- 
via ate o atrio de fora, parecendo-se como 
a voz de Deos Todo poderoso que fallava. 

6 Tendo pois o Senhor dado esta ordem 
ao homem, que estava vestido de roupas de 
linho, dizendo : Toma do fogo do meio das 
rodas, que estao entre os cherubins: depois 
de haver entrado, elle se poz em pe junto a 
huma das rodas. 

7 Entao hum dos cherubins estendeo a 
mao do meio dos cherubins para o fogo, 
que estava entre os cherubins : e o tomou, 
e poz nas maos d’aquelle, que estava ves¬ 
tido de roupas de linho : o qual tomando-o, 
se sahio. 

8 E appareceo nos cherubins huma se- 
melhanpa de mao de homem debaixo das 
suas azas. 
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9 E vi, e eis-que erao quatro. rodas ao 
p6 dos cherubins: huma roda ao pe d’hum 
cherubim, e outra roda ao pe d’outro che¬ 
rubim : e a apparencia d’estas rodas tinha 
huns como visos de pedra de chrysoli- 
tha. 

10 E o aspecto d’ellas era huma mesma 
semelhanpa das quatro, como se estivera 
huma roda no meio d’outra roda. 

11 E quando ellas andavao hiao para as 
quatro partes: e nao tornavao para tras 
quando andavao : mas para aquella parte, 
para onde a que estava primeiro dirigia o 
seu caminho, para essa tambem as outras a 
seguiao, e nao se voltavao para nenhum 
outro lado. 

12 E todo o corpo d’ellas, e os seus 
collos, e maos, e azas, e circulos, estavao 
cheios d’olhos, ao redor das quatro rodas. 

13 E elle a estas rodas, ouvindo-o eu, 
chamou voluveis. 

14 E cada hum d’estes animaes tinha 
quatro faces : huma face, era face de che¬ 
rubim : e a segunda face, era face de ho¬ 
mem : e no terceiro havia face de leao: e 
no quarto face d’aguia. 

15 E os cherubins se elevarao ao alto: 
estes sao os rnesmos animaes, que eu tinha 
visto junto ao rio chobar. 

16 E quando os cherubins andavao, 
tambem as rodas andavao igualmente ao pe 
d’elles : e quando os cherubins estendiao as 
suas azas para se elevarem da terra, nao 
ficavao as rodas, mas tambem ellas se acha- 
vao ao pe d’elles. 

17 Quando elles paravao, paravao ellas: e 
as mesmas se elevavao, quando elles se eleva- 
vao: porque o espirito de vida estava n’ellas. 

18 Depois sahio a gloria do Senhor da 
entrada do templo : e se poz sobre os che¬ 
rubins. 

19 E os cherubins estendendo as suas 
azas, se elevarao da terra diante de mim : e 
quando elles partirao, os seguirao tambem 
as rodas : e os cherubins pararao a entrada 
da porta da casa do Senhor da banda do 
Oriente : e a gloria do Deos d’lsrael estava 
sobre elles. 

20 Estes sao os rnesmos animaes, que 
eu vi debaixo do Deos d’lsrael junto ao rio 
Chobar: e conheci que erao cherubins. 

21 Cada hum d’elles tinha quatro caras, 
e quatro azas cada hum : e debaixo das suas 
azas apparecia huma semelhanca de mao 
de homem. 

22 E a semelhanca das caras d’elles, 
erao as mesmas caras que eu tinha visto 
junto ao rio Chobar, e o olhar d’elles, e o 
impeto com que cada hum caminhava com 
a mira posta adiante. 

CAPITULO XI. 

Prophecias contra os que desprezavuo as amea- 
gas dos prophetas. Morte de hum d’elles. 
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A carroga do Senhor sake da cidade, e 
para sobre o Monte Olivete. 

O depois me elevou o espirito, e me 
introduzio na porta oriental da casa do 

Senhor, que ollia para o Nascente: e eis- 
que se achavao a entrada da porta vinte e 
sineo homens: e conheci no meio d’elles a 
Jezonias filho d’Azur, e a Pheltias filho de 
Ban'aias, principes do povo. 

2 E me disse: Filho do homem, estes 
sao os varoes, que pensao na iniquidade, e 
formao hum designio pessimo n’esta cidade, 

3 Dizendo : Acaso nao estao as nossas 
casas edificadas desde muito tempo ? esta 
cidade he o caldeirao, e nos somos a came. 

4 Por isso vaticina acerca d’elles, vati- 
cina, filho do homem. 

5 No mesmo ponto saltou em mim o 
espirito do Senhor, e me disse: Falla: Isto 
diz o Senhor: Assim he que vos, discor- 
restes, casa d’Israel, e eu conheco os pen- 
samentos do vosso cora^ao. 

6 Vos matastes hum grande numero de 
pessoas n’esta cidade, e enchestes as suas 
ruas de corpos mortos. 

7 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos: 
Os que vos matastes, os que eslendestes 
mortos no meio da cidade, estes sao a 
came, e ella he o caldeirao: mas eu vos ti- 
rarei do meio d’ella. 

8 Vos temestes a espada, e eu farei cahir 
sobre vos a espada, diz o Senhor Deos. 

9 E lanpar-vos-hei fora do meio d’esta 
cidade, e vos entregarei nas maos de vossos 
inimigos, e exercerei sobre vos os meus 
juizos. 

10 Vos perecereis aos golpes da espada: 
eu vos julgarei nos confins d’Israel, e vos 
sabereis que eu sou o Senhor. 

11 Esta cidade nao sera a vosso respeito 
hum caldeirao, nem vos sereis a carne no 
meio d’ella: eu vos julgarei nos confins 
d’Israel. 

12 E sabereis que eu sou o Senhor: 
porque vos nao andastes nos meus precei- 
tos, nem observastes as minhas ordenanjas, 
mas vos vos conduzistes segundo os cos¬ 
tumes das Gentes, que estao a roda de vos. 

13 E aconteceo, que ao tempo que eu 
prophetava, morreo Pheltias filho de Banaias : 
e me prostrei com o rosto em terra, gritando 
em alta voz, e disse: Ai, ai, ai, Senhor 
Deos: logo acabas tu de perder as reliquias 
d’Israel ? 

14 E me foi dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia: 

15 Filho do homem, as reliquias d’Israel 
que serao salvas, sao os teus irmaos, os teus 
irmaos, digo, as pessoas do teu parentesco, 
e toda a casa d’Israel, todos aquelles, a 
quem os habitadores de Jerusalem disserao: 
Apartai-vos bem longe do Senhor, a nos he 
que a terra foi dada para a possuirmos. 

16 Por cuja causa isto diz o Senhor 

Deos, porque os puz longe entre as Genies, 
e porque os lancei disperses por varies 
paizes : eu serei para elles huma pequena 
sanctificao nos paizes, para onde forao. 

17 Dize-lhes pois: Isto diz o Senhor 
Deos : Eu vos ajuntarei do meio dos po- 
vos, e vos reunirei dos paizes, para onde 
fostes espalhados, e vos darei a terra 
d’Israel. 

18 E elles entrarao n’ella, e tirarao do 
meio d’ella todos os tropecos, e todas as 
suas abominapoes. 

19 E eu lhes darei hum mesmo cora^ao, 
e derramarei nas suas entranhas hum novo 
espirito: e tirarei da sua carne o corafao 
de pedra, e dar-lhes-hei hum corayao de 
carne: 

20 Para que andem nos meus preceitos, e 
guardem as minhas ordenanjas, e as cum- 
prao: e para que sejao para'mim o meu 
povo, e eu seja para elles o seu Deos. 

21 Quanto aquelles, cujo coracao anda 
apos dos tropepos, e das suas abominafoes, 
eu lhes porei nas suas cabepas o seu cami- 
nho, diz o Senhor Deos. 

22 Entao elevarao os cherubins ao alto 
as suas azas, e com elles se elevarao as ro- 
das: e a gloria do Deos d’Israel estava 
sobre elles. 

23 E a gloria do Senhor subio do meio 
da cidade, e se foi por ^sobre o monte, que 
esta ao Oriente da cidade. 

24 Depois d’isto me elevou o espirito, e 
me restituio em visao a Caldeia no espirito 
de Deos, para onde estava o povo cativo : 
e me foi tirada a visao, que eu tivera. 

25 E contei ao povo cativo tudo o que o 
Senhor me tinha mostrado. 

CAPITULO XII. 
Ezechiel predis por differentes sinaes o cati- 

veiro dos habitantes de Jerusalem, e do 
seu rei. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Filho do homem, tu moras no meio 
de huma casa exasperante: no meio de 
huns homens, que tem olhos para ver, e nao 
vem: e ouvidos para ouvir, e nao ouvem: 
porque he huma casa exasperante. 

3 Tu pois, filho do homem, refaze-te de 
trastes para mudar de paiz, e de dia te 
transportaras diante d’elles: e passaras do 
teu lugar a outro lugar a vista d’elles, a ver 
se acaso elles reparao n’isso: porque he 
huma casa exasperante. 

4 E a vista d’elles tiraras para fora de 
dia os teus trastes, como trastes de quem se 
muda: e tu sahiras de tarde diante d’elles, 
como quem sahe mudando ja de domicilio. 

5 Escava para ti a vista d’elles a parede, 
e sahiras pela abertura d’ella. 

6 A’ vista d’elles seras levado aos hom- 
bros, na escuridade seras conduzido: cobri- 
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ras com hum veo a tua cara, e nao veras a 
terra: porque eu te escolhi para seres hum 
portento a casa d’Israel. 

7 Fiz eu pois como o Senhor me tinha 
ordenado: tirei para fora os meus trastes, 
como trastes de quem se muda de dia : e a 
tarde escavei para mini a parede pela mi- 
nha mao: e sahi na escuridade levado as 
costas na presenja d’elles. 

8 E pela manha me foi dirigida a palavra 
do Senhor, a qual dizia: 

9 Filho do homem, por ventura os da 
casa d’Israel, casa exasperante, nao te disse- 
rao : Que fazes tu ? 

10 Dize-lhes ? Isto diz o Senhor Deos : 
Este he o peso que ha de cahir sobre o 
Chefe, que esta em Jerusalem, e sobre toda 
a casa d’Israel, que esta no meio d’elles. 

11 Dize-lhes mais: Eu sou o vosso por¬ 
tento : assim como eu fiz, assim lhes succe- 
dera a elles: passarao de hum paiz a outro, 
e irao para o cativeiro. 

12 E o chefe, que esta no meio d’elles, 
sera levado as costas, sahira na escuridade : 
elles escavarao a parede, para o fazerem 
sahir : a sua cara sera coberta de hum veo, 
para com os seus olhos nao ver a terra. 

13 E estenderei sobre elle a minha rede, 
e elle sera tornado na minha nassa: e o le- 
varei a Babylonia para a terra dos Caldeos: 
e elle a nao vera, e la morrera. 

14 E a todo o vento espalharei todos 
aquelles, que estao ao redor d’elle, a sua 
Guarda, e as suas tropas: e irei com a 
espada desembainhada atras d’elles. 

15 E elles saberao que eu sou o Senhor, 
quando eu os tiver espalhado entre as 
Gentes, e os lanpar dispersos por varios 
paizes. 

16 E reservarei d’entre elles hum pequeno 
numero de homens, que escaparao da es¬ 
pada, e da fome, e da peste: para que elles 
publiquem todas as suas maldades entre as 
Gentes, para onde forem; e saberao que eu 
sou o Senhor. 

17 E me foi dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

18 Filho do homem, come o teu pao 
com susto; e bebe tambem a tua agua a 
pressa, e com tristeza. 

19 E diras ao povo da terra: Isto diz o 
Senhor Deos aos que habitao em Jerusalem 
na terra d’Israel: Elles comerao o seu pao 
com susto, e beberao a sua agua em desola- 
cao: porquo esta terra exhaurida da multi- 
dao da sua gente sera desolada por causa 
da iniquidade de todos os que habitao 
n’ella. 

20 E as cidades, que agora estao habita- 
das, ficarao desoladas, e a terra deserta: e 
vos sabereis que eu sou o Senhor. 

21 E foi me dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia : 

22 Filho do homem, que proverbio he 
656 

esse, que vos tendes na terra d’Israel ? dos 
que dizem: Os dias serao differidos por 
longo tempo, e perecera todo a visao. 

23 Por isso dize-lhes : Isto diz o Senhor 
Deos: Eu farei cessar este proverbio, e 
elle se nao tornara mais a dizer pelo vulgo 
em Israel, e assegura-lhes que se tem apro- 
ximado os dias, e o cumprimento de toda a 
visao. 

24 Porque nao sera va daqui em diante 
visao alguma, nem havera adivinha^ao am- 
bigua no meio dos filhos d’Israel: 

25 Porque eu mesmo que sou o’ Senhor, 
fallarei: e toda a palavra que eu proferir, 
sera cumprida e nao tera mais tardanca: 
mas em vossos dias, o casa exasperante, 
fallarei a palavra, e a cumprirei, diz o Se¬ 
nhor Deos. 

26 E me foi dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia: 

27 Filho do homem, eis-aqui os da casa 
d’Israel que dizem: A visao, que este ve, 
he para muitos dias : e para largos tempos 
he que elle prophetiza. 

28 Por isso dize-lhes: Isto diz o Senhor 
Deos: Nao sera daqui em diante differida 
palavra alguma minha: a palavra, que 
eu proferir, se cumprira, diz o Senhor 
Deos. 

CAPITULO XIII. 

Invectivas, e ameagas do Senhor contra os 
falsos prophetas, efalsas prophetizas. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Filho do homem, dirige as tuas pro- 
phecias aos prophetas d’Israel, que se mettem 
a prophetizar: e diras a estes que prophe- 
tizao de sua cabeca: Ouvi a palavra do Se¬ 
nhor : 

3 Isto diz o Senhor Deos: Ai dos pro¬ 
phetas insensatos, que seguem o seu proprio 
espirito, e nao vem nada. 

4 Os teus prophetas, 6 Israel, erao como 
rapozas nos desertos. 

5 Vos nao subistes a encontrar o inimigo, 
nem vos oppozestes como hum muro em 
defensa da casa d’Israel, para que vos tives- 
seis firmes no combate no dia do Senhor. 

6 Elles vem cousas vans, e adivinhao a 
mentira, dizendo: O Senhor assim o disse: 
sendo que o Senhor os nao enviou: e elles 
perseverarao em affirmar o que huma vez 
disserao. 

7 Por ventura nao he va a visao que ti- 
vestes, e mentirosa a adivinha^o que pro- 
feristes ? e depois dizeis vos, assim o disse o 
Senhor : sendo que eu tal nao fallei. 

8 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos: 
Por quanto haveis fallado cousas vans, e 
visto a mentira: por isso eis-aqui venho eu 
a vos, diz o Senhor Deos ; 

9 E a minha mao descarregara pesada 
sobre os prophetas, que tem visoes vans, e 
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que adivinhao a mentira : elles se nao acha- 
rao no conselho do meu povo, e nao serao 
escritos na matricula da casa d’Israel, nem 
entrarao na terra d’Israel: e vos sabereis 
que eu sou o Senhor Deos: 

10 Porque elles enganarao o meu povo, 
dizendo : Paz, e tal paz nao havia: e o mes- 
mo levantava huma parede, e elles a rebo- 
cavao de barro sem palha. 

11 Dize aos que rebocao a parede sem 
misturar nada, que ella cahira : porque ha- 
vera huma chuva d’inundapao, e enviarei 
pedras mui grande que cahirao de cima, e 
vento tempestuoso que tudo destrua. 

12 Por quanto eis-ahi cahio a parede: 
nao he assim Cjue se vos dira entao : Onde 
esta o reboco, que fizestes? 

13 Por cuja causa isto diz o Senhor 
Deos : E farei sahir impetuosamente hum 
vento de tempestades na minha indignapao, 
e havera huma ehuva que tudo inunde no 
meu furor: e pedras grandes com ira para 
total perdipao. 

14 E destruirei a parede, que vos rebo- 
castes sem misturardes nada com o barro : 
e eu a igualarei com a terra, e se descobrira 
o seu fundamento : e ella cahira, e o que a 
rebocou sera consumido no meio d’ella; e 
vos sabereis que eu sou o Senhor. 

15 E satisfarei a minha indignapao na 
ruina da parede, e na perda dos que a rebo¬ 
cao sem lhe misturar o que a teria firmado, 
e vos direi entao: Ja nao ha parede, nem 
ja existem os que a rebocarao. 

16 Ja nao existem os prophetas d’Is¬ 
rael, que se mettiao a prophetizar a Je¬ 
rusalem, e que tinhao acerca d’ella visoes 
de paz: e tal paz nao havia, diz o Senhor 
Deos. 

17 E tu, filho do homem, volta o teu 
rosto contra as filhas do teu povo, que se 
mettem a prophetizar do seu proprio cora¬ 
pao : e prophetiza contra ellas, 

18 E dize-lhes : Isto diz o Senhor Deos : 
Ai d’aquellas, que cozem almofadinhas para 
as metterem por baixo de todos os cotove- 
los : e que fazem travesseiros para debaixo 
das cabepas de pessoas de toda a idade, a 
fim de lhes apanharem as almas: e estas 
depois de terem apanhado as almas do meu 
povo, lhes asseguravao, que ellas estavao 
cheias de vida. 

19 E ellas me desauthorizavao para com 
o meu povo por hum punhado de cevada, e 
por hum pedaco de pao, ameapando de 
morte as almas, que nao deviao morrer, e 
promettendo a vida as que nao deviao viver, 
mentindo ao meu povo acreditador de men- 
tiras. 

20 Por cuja causa isto diz o Senhor 
Deos: Eis-ahi vou eu contra as vossas al¬ 
mofadinhas, com que vos apanhais as almas 
como a passaros no seu voo: e romperei 
essas almofadinhos entre os vossos brapos ; 

[Port.] 

je deixarei fugir as almas, que vos apanhais, 
essas almas para que voem. 

21 E romperei os vossos travesseiros, e 
livrarei o meu povo do vosso poder, e elles 
nao serao mais expostos a presa entre as 
vossas maos: e vos sabereis que eu sou o 
Senhor. 

22 Pelo motivo de que vos fizestes en- 
tristecer o corapao do justo com falsas sup- 
posipoes, quando eu mesmo o nao entris- 
teci: e fortificastes as maos do impio, para 
que elle nao voltasse do seu mao caminho, 
e vivesse: 

23 Por isso vos nfio tornareis mais a ter 
visoes vans, nem a vender adivinhacoes, 
porque eu livrarei o meu povo das vossas 
maos : e vos sabereis que eu sou o Senhor. 

CAPITULO XIV. 
Ameaqas contra os que consultao os fatsos 

pt'ophetas, e persistent na sua licenciosa 
vida. 

VIERAO ter comigo alguns dos an- 
ciaos d’Israel, e se assentarao diante 

de mim. 
2 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 

a qual dizia: 
3 Filho do homem, esses varoes colloca- 

rao as suas immundicias nos seus coracoes, 
e pozerao o escandalo da sua iniquidade 
diante da sua face: por ventura responder- 
lhes-hei ainda sendo perguntado ? 

4 Por isso falla-lhes, e lhes diras assim : 
Isto diz o Senhor Deos : O homem homem 
da casa d’Israel, que pozer as suas immun¬ 
dicias no seu corapao, e collocar o escandalo 
da sua iniquidade diante de seus olbos, e 
vier ter com algum propheta, fazendo-me 
alguma pergunta por meio d’elle : eu o Se¬ 
nhor lhe responderei segundo a multidao 
das suas immundicias: 

5 A fim de que a casa d’Israel seja apa- 
nhada no seu corapao, no qual elles se re- 
tirarao de mim para seguirem a todos os 
seus idolos. 

6 Por isso dize tu a casa d’Israel: Isto 
diz o Senhor Deos: Convertei-vos, e re- 
tirai-vos dos vossos idolos, e apartai os 
vossos rostos de todas as vossas contamina- 
poes. 

7 Porque, se hum homem, homem da 
casa d’Israel, e hum estrangeiro d’entre os 
proselytos que estiver em Israel, se alienar 
de mim, e pozer os seus idolos no seu cora¬ 
pao, e collocar o escandalo da sua iniqui¬ 
dade diante dos seus olhos, e vier buscar 
a algum propheta para saber por elle a mi¬ 
nha resposta; eu o Senhor lhe responderei 
a elle por mim mesmo. 

8 E porei o meu rosto sobre o tal homem, 
e fal-lo-hei ser escarmento, e proverbio, e o 
exterminarei do meio do meu povo: e vos 
sabereis que eu sou o Senhor. 

9 E quando algum propheta errar, e fal- 
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iar qualquer palavra : eu o Senhov sou o 
que enganei esse propheta : mas eu esten- 
derei a minha mao sobre elle, e o extermi- 
narei do meio do meu povo d’Israel. 

10 E levarao sobre si a sua iniquidade: 
a proporyao da iniquidade do que pergun- 
tar, assim sera a iniquidade do propheta que 
responder: 

11 Para que a casa d’Israel se nao torne 
mais a extraviar retirando-se de mim, e para 
que ella se nao corrompa por todas as suas 
prevaricayoes : mas sejao todos elles o meu 
povo, e seja eu o seu Deos, diz o Senhor 
dos exercitos. 

12 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

13 Filho do homem, se alguma terra pec- 
car contra mim, de maneira que venha com 
excesso a prevaricar, estenderei a minha 
mao sobre ella, e esmigalharei a vara do 
seu pao : e enviarei contra ella fome, e tudo 
o que for homem, e animal lhe matarei. 

14 E se no meio d’este povo se acharem 
estes tres homens, Noe, Daniel, e Job : elles 
livrarao as suas almas pela sua propria jus- 
tica, diz o Senhor dos exercitos. 

15 E se eu mandar tambem a essa 
terra alimarias ferocissimas para a destrui- 
rem, e ella se tornar inaccessivel, sem que 
ninguem possa passar por ella por causa 
das feras: 

16 Se estes tres homens estiverem n’ella, 
por minha vida, diz o Senhor Deos, que 
elles nao livrarao nem a seus filhos, nem a 
suas filhas : mas so elles serao livrados, e a 
terra sera destruida. 

17 Ou se eu fizer vir a espada sobre esta 
terra, e disser a espada : Passa pelo meio 
d’esta terra: e eu lhe matar os homens, e 
os animaes : 

18 E estes tres homens se acharem no 
meio d’ella: por minha vida, diz o Senhor 
Deos, que elles nao livrarao nem a seus 
filhos, nem a suas filhas : mas so elles serao 
livrados. 

19 E se eu enviar tambem a peste con¬ 
tra essa terra, e derramar a minha indigna- 
yao sobre ella por hum Decreto de sangue, 
para exterminar d’ella os homens, e os ani¬ 
maes : 

20 E Noe, e Daniel, e Job se acharem 
no meio d’ella: por minha vida, diz o Se¬ 
nhor Deos, que nao livrarao nem a seus 
filhos, nem a suas filhas : mas elles livrarao 
as suas almas pela sua propria justiya. 

21 Por quanto isto diz o Senhor Deos: 
E se eu enviar ainda contra Jerusalem os 
meus quatro flagellos perniciosissimos, a 
espada, e a fome, corao tambem as alimarias 
ferozes, e a peste, para lhe matar os homens 
e o gado ; 

22 Todavia n’ella restara a salvayao dos 
que cheguem a tirar a seus filhos, e filhas : 
eis-ahi entrarao elles para ir ter comvosco, 
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e vos vereis o seu caminho, e o capricho 
das suas invencoes, e consolar-vos-lieis do 
mal, que fiz vir sobre Jerusalem em todas 
as ealamidades, que sobre ella descarreguei. 

23 E elles vos consolarao, quando virdes 
o seu caminho, e o capricho das suas in- 
venyoes: e vos conhecereis que nao foi sem 
hum justo motivo, que eu fiz n’ella tudo o 
que fiz, diz o Senhor Deos. 

CAPITULO XV. 
Prophecia contra os habitantes de Jerusalem 

comparados ao pao da vide, que nao he bom 
sendo para queimar. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

2 Filho do homem, que se ha de fazer 
do pao da vide, com preferencia a todas as 
arvores dos bosques, que ha entre as arvores 
das selvas? 

3 Acaso tomar-se-ha d’ella hum pao, que 
sirva para se fazer alguma obra, ou fabricar- 
se-ha d’ella huma estaca, para que se lhe 
pendure algum traste ? 

4 Eis-ahi foi lanyado no fogo, para lhe 
servir de pasto ; ambas as suas extremidades 
consumio a chamma, e o meio d’elle se re- 
duzio em cinza: acaso prestara elle para al¬ 
guma obra? 

5 Ainda mesmo quando estava inteiro, 
nao servia elle para obra alguma : quanto 
mais depois que 0 fogo o devorar, e quei¬ 
mar, nemhuma casta d’obra se fara d’elle ? 

6 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos : 
Bern como entre as arvores das selvas, lie o 
pao da vide aquelle, que eu particular- 
mente destinei para ser eonsumido pelo 
fogo, assim entregarei eu os habitadores de 
Jerusalem. 

7 E encararei bem n’elles : sahir.no de 
hum fogo, e outro fogo os consumira: e 
vos sabereis que eu sou o Senhor, depois 
que eu tiver encarado n’elles, 

8 E tiver tornado a sua terra inaccessivel, 
e desolada: por elles terem sido prevarica- 
dores, diz o Senhor Deos. 

CAPITULO XVI. 
Ordena 0 Senhor ao seu propheta, que repre¬ 

sente a Jerusalem o miseravel estado de 
que elle a tirou; a gloria a que a elevou ; 
a infidelidade em que ella se fez culpavel; 
os excesses a que chegou; as vingangas 
que o mesmo Senhor esta para exerccr so¬ 
bre ella. A sua infidelidade excedeo a de 
Samaria, e a de Sodoma. Restabeleci- 
mento, d’estas tres irmans. Renovagao do 
concerto do Senhor com Jerusalem. 

p FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
-*~J a qual dizia : 

2 Filho do homem, faze conhecer a Je¬ 
rusalem as suas abominayoes: 

3 E dir-lhe-has: Isto diz o Senhor Deos 
a Jerusalem: A tua raiz, e a tua geracao 
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vem da Terra de Canaan: teu pai era Amor- 
rheo, e tua mai Cethea. 

4 E quando tu vieste ao tmrndo, no dia 
do teu nascimento, nao te foi cortado o em- 
bigo, nem tu foste lavada na agua saudavel, 
nem salgada com o sal, nem involta em 
mantilhas. 

5 Nao houve olho que olhasse para ti, 
com o intuito de te fazer alguma d’estas 
diligencias compadecido de ti: mas foste 
arrojada sobre a face da terra com abati- 
mento da tua alma, no dia em que nasceste. 

6 E passando eu pelo pe de ti, te vi pi- 
zada no teu sangue: © te disse, estando tu 
coberta do teu sangue : Vive: eu, digo, te 
repeti: Ainda que coberta do teu sangue, 
vive. 

7 Eu te fiz multiplicar como a herva do 
campo: e foste multiplicada, e fizeste-te 
grande, e entraste, e chegaste ao mundo 
mulheril: avultarao-te os peitos, e brotou 
o teu p61o: e tu estavas nua, e cheia de 
confusao. 

8 Mas eu passei pelo p6 de ti, e eu te 
olhei: e eis-que vi que o tempo em que 
estavas, era o tempo dos amantes : e estendi 
sobre ti o meu vestido, e cobri a tua igno- 
minia. E dei-te juramento, e entrei em 
pacto comtigo, diz o Senhor Deos: e tu 
ficaste sendo minha: 

9 E lavei-te na agua, e alimpei-te do teu 
sangue: e te ungi com hum oleo. 

10 E vesti-te de roupas bordadas de di- 
versas cores, e calcei-te de jacintho : e cingi- 
te de olanda, e compuz-te com finas telas. 

HE ornei-te com os mais preciosos en- 
feites, e puz-te braceletes nas maos, e hum 
colar a roda do teu pescofo. 

12 E dei-te hum pingente para trazeres 
na testa, e humas argolinhas para as tuas 
orelhas, e huma coroa de fermosura para a 
tua cabe^a. 

13 E foste enfeitada d’ouro, e prata, e 
vestida de olanda, de roupas bordadas, e de 
diversas cores: nutriste-te da flor da farinha, 
e de mel, e d’azeite, e foste muito affermo- 
seada em extremo: e chegaste a ser rainha. 

14 E se diffundio o teu nome por eture 
as Gentes em razao da tua fermosura : por- 
que tu eras perfeita pela minha belleza, que 
eu tinha posto em ti, diz o Senhor Deos. 

15 E pondo a tua confian^a na tua bel¬ 
leza, entregaste-te a fornicacao em teu nome: 
e prostituisre-te a todo o que passava para 
seres d’elle. 

16 E tomando dos teus vestidos, te fizeste 
altos d’aqui e d’alli cozidos: e fornicaste 
com elles, como nunca succedeo, nem suc- 
cedera. 

17 E pegaste nos vasos da tua compos- 
tura, que erao feitos do meu ouro, e da mi¬ 
nha prata, que eu te tinha dado: e fizeste 
d’elles para ti imagens de homens, e a ellas 
te prostuiste. 

18 E pegaste nos teus vestidos bordados 
de diversas cores, e cobriste com elles os 
teus idolos: e pozeste diante d’elles o meu 
azeite, e os meus perfumes. 

19 E pozeste na presen^a d’elles em 
cheiro de suavidaae o meu pao, que eu te 
dei, a flor da farinha, e o azeite, e o mel, 
com que te nutri, e isto de facto se execu- 
tou, diz o Senhor Deos. 

20 E pegaste nos teus filhos, e nas tuas 
filhas, que me tinhas gerado : e sacrificaste- 
os a esses idolos, para serem devorados 
pelas chammas. Acaso he pequena a tua 
fornicacao ? 

21 Immolaste os meus filhos, e consa- 
grando-os aos teus idolos, lhos deste. 

22 E depois de todas as tuas abomina- 
£oes, e prostitui£oes, nao te lembraste dos 
dias da tua mocidade, quando estavas nua, 
e cheia de confusao, pizada aos pes no teu 
sangue. 

23 E isto aconteceo depois de toda a tua 
malicia, (ai, ai de ti, diz o Senhor Deos) 

24 E edificaste para ti huma casa de 
prostituicao, e fizeste para ti em todas as 
pracas publicas huma estancia de impudi- 
cicia. 

25 Pozeste no cimo de todas as ruas o 
sinal publico da tua prostituicao: e tornaste 
abominavel a tua fermosura: e alargaste as 
tuas pernas a todo o que passava, e multi- 
plicaste as tuas fornicac'bes. 

26 E prostituiste-te aos filhos do Egypto 
teus vizinhos de grandes carnes : e multipli- 
caste a tua fornicacao para me irritares. 

27 Mas eis-ahi vou eu estender a minha 
mao sobre ti, e te tirarei a tua justificapao: 
e te entregarei a paixao das filhas da Pales- 
tina, que te aborrecem, que se envergonhao 
do teu in fame procedimento. 

28 E nao te dando ainda por satisfeita, 
te prostituiste aos filhos dos Assyrios : e de¬ 
pois d’esta prostituicao, nem ainda assim fi¬ 
caste farta. 

29 E multiplicaste a tua fornicacao na 
Terra de Canaan com os Caldeos: e nem 
ainda assim ficaste farta. 

30 Com que hei de eu purificar o teu co- 
racao, diz o Senhor Deos : fazendo tu todas 
estas obras de mulher meretriz, e descarada? 

31 Porque tu edificaste a casa da tua 
prostituicao no cimo de todas as ruas, e fi¬ 
zeste o teu alto em todas as pracas publicas: 
nem foste como huma meretriz que com o 
seu desdem augmenta o preco, 

32 Mas sim como huma mulher adultera, 
que alem de seu marido da entrada aos es- 
tranhos. 

33 A todas as prostitutas se da sua paga: 
mas tu es a que pagaste a todos os teus 
amantes, e tu lhes fazias presentes, para de 
todas as partes virem a tua casa a fornicarem 
comtigo. 

34 Assim nas tuas prostituicoes te suc- 
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cedeo ludo ao contrario do costume das mu- 
lheres d’este trato, e nao havera fornicapao 
semelhante a tua: porque sendo tu a que 
deste a paga, em vez de a receberes, fizeste 
tudo pelo contrario do que as outras fazem. 

35 Por isso, 6 meretriz, ouve a palavra 
do Senhor. 

36 Isto diz o Senhor Deos : Porque foi 
derrainado o teu cobre, e descoberta a tua 
ignominia nas tuas fornicapoes por teus 
amantes, e pelos idolos das tuas abomina- 
poes no sangue de teus filhos, que lhes tens 
sacrificado. 

37 Eis-ahi vou eu ajuntar todos os teus 
amantes, com quem tu te misturaste, e todos 
os que amaste, com todos os que tu abor- 
recias: e eu os ajuntarei de todas as partes 
sobre ti, e descobrirei a tua ignominia diante 
d’elles, e verao toda a tua torpeza. 

38 E te julgarei segundo as sentenpas das 
adulteras, e das que derramao sangue: e 
farei derramar o teu sangue em furor e 
ciume. 

39 E te entregarei nas maos de teus 
inimigos, e elles destruirao o lugar da tua 
prostituipao: e demolirao a tua estancia de 
impudicicia: e te despirao os teus vestidos, 
e roubarao os vasos da tua fermosura: e 
deixar-te-hao nua, e cheia d’ignominia: 

40 E conduzirao contra ti huma multidao 
de gente, e com pedras te apedrejarao, e te 
matarao a golpes das suas espadas. 

41 E queimarao as tuas casas pondo-lhe 
o fogo, e exercitarao contra ti severos juizos 
aos olhos de hum grande numero de mulhe- 
res: e tu cessaras de fornicar, e nao tornaras 
mais a dar recompensas. 

42 E cessara a minha indignapao contra 
ti: e o meu zelo se retirara de ti, e eu me 
deixarei estar em paz, e nao me tornarei 
mais a irar. 

43 Porque tu te nao lembraste dos dias 
da tua mocidade, e me irritaste por todos 
estes excessos: por isso tambem eu fiz que 
recahissem sobre a tua cabepa as desordens 
da tua vida, diz o Senhor Deos, e eu te 
nao tratei segundo as maldades que tu 
commetteste em todas as abominapoes que 
fizeste. 

44 Eis-ahi esta que todo o que profere 
vulgarmente este proverbio, to applicara, 
dizendo : Tal mai, tal filha. 

45 Tu 6s filha de tua mai, a qual aban- 
donou a seu esposo, e a seus filhos : e tu es 
a irma de tuas irmans, que abandonarao a 
seus esposos, e a seus filhos: vossa mai he 
Cethea, e vosso pai he Amorrheo. 

46 E tua irma maior he Samaria, ella, e 
suas filhas, que habitao a tua mao esquerda: 
e tua irma menor que tu, que habita a tua 
mao direita, he Sodoma, e suas filhas. 

47 Mas nem ainda te deixaste hum pouco 
atras em seguir os seus caminhos, e em obrar 
segundo as suas maldades: mas quasi que 
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as commetteste mais criminosas que aquellas 
em todos os teus caminhos. 

48 Por minha vida, diz o Senhor Deos, 
que o que fez Sodoma tua irma, ella e suas 
filhas, nao he tao mao, como o que tu, e 
tuas filhas fizestes. 

49 Eis-aqui qual foi a iniquidade de So¬ 
doma tua irma, a soberba, a fartura de pao, 
e a abundancia, e a ociosidade d’ella, e de 
suas filhas: e nao estendiao a mao para o 
pobre, e indigente. 

50 E elevarao-se, e commetterao abomi¬ 
napoes diante de mini: e eu as destrui, 
como tu viste. 

51 Samaria tambem nao commetteo a 
ametade dos teus peccados : mas tu ven- 
ceste a huma e a outra nas tuas maldades, e 
justificaste a tuas irmans por todas as tuas 
abominapoes, que obraste. 

52 Logo tambem leva a tua confusao, tu, 
que venceste a tuas irmans peios teus pec¬ 
cados, obrando mais culpavelmente que el- 
las : porque tu assim as fizeste boas : por 
isso confunde-te tu tambem, e leva a tua 
ignominia, tu que justificaste a tuas irmans. 

53 E eu as restabelecerei a ambas, fazen- 
do que voltem os cativos de Sodoma com 
suas filhas, como tambem os cativos de Sa¬ 
maria, e de suas filhas: e eu te restabele¬ 
cerei, fazendo-te voltar no meio d’ellas, 

54 Para que leves a tua ignominia, e te 
confundas de tudo quanto tens feito, con- 
solando-as. 

55 E tua irma Sodoma, e suas filhas tor- 
narao ao seu antigo estado; e Samaria, e 
suas filhas tornarao tambem ao seu estado 
antigo: e tu, e tuas filhas tornareis tambem 
ao vosso primeiro estado. 

56 E tua irma Sodoma nao foi ouvida na 
tua boca, no dia da tua soberba, 

57 Antes que a tua malicia fosse desco¬ 
berta: como ella o foi n’este tempo, no qual 
tu estas feita hum opprobrio para as filhas 
da Syria, e para todas as filhas da Palestina 
em teu contorno, as quaes te cercao ao 
redor. 

58 Tu levaste sobre ti o peso das tuas 
maldades, e da tua propria ignominia, diz o 
Senhor Deos. 

59 Porque isto diz o Senhor Deos : E 
tratar-te-hei, como tu desprezaste o juramen- 
to, para invalidares a allianca: 

60 E eu me lembrarei do meu pacto que 
tinha feito comtigo nos dias da tua mocidade: 
e renovarei comtigo hum pacto eterno. 

61 E te recordaras dos teus caminhos, e 
te confundiras: quando tu receberes tuas 
irmans mais velhas que tu, com tuas irmans 
mais mopas: e eu tas darei por filhas, mas 
isto nao em virtude d’algum pacto teu. 

62 E eu estabelecerei o meu pacto com¬ 
tigo : e saberas que eu sou o Senhor, 

63 Para que tu te recordes, e te confun¬ 
das, e nao possas tu abrir mais a boca por 
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causa da tua mesma confusao, quando me 
houver aplacado comtigo sobre todas as 
cousas, que fizeste, diz o Senhor Deos. 

CAPITULO XVII. 
Parabola (lc duas aguias, e de hurna vinha. 

Garj'o de cedro plantado sobre o monte 
d'Israel. 

T7 FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Filho do homem, propoe este enigma, 
e refere esta parabola a casa d’Israel, 

3 E dir-lhe-has: Isto diz o Senhor Deos: 
Huma aguia corpulenta de grandes azas, de 
longa extensao de membros, cheia de pen- 
nas, e devariedade de cores, veio aoLibano, 
e levou a medulla de hum cedro. 

4 Arrancou as ultimas pontas dos seus 
ramos: e levou-as para a Terra de Canaan, 
e po-las n’uma cidade de negociantes. 

5 E tomou da semente da terra, e po- 
la na terra por semente, para que lanyasse 
firrae raiz sobre muitas aguas: pd-la a su- 
perficie. 

6 E depois de ter brotado, cresceo em 
huma vinha mui larga de pouca altura, cujos 
ramos olhavao para a tal aguia: e as suas 
raizes estavao debaixo d’ella: fez-se pois 
huma vinha, e frutificou em lanyamentos, e 
produzio renovos. 

7 E veio outra aguia corpulenta, de gran¬ 
des azas, e de muitas pennas: e eis-que esta 
vinha como que encaminhando para a tal 
aguia as suas raizes, estendeo para ella os 
seus lanfamentos, para que a regasse com 
as aguas das areolas da sua fecundidade. 

8 Foi esta vinha plantada n’uma boa terra 
a borda de copiosas aguas: para lancar 
folhas, e dar fructo, ate vir a fazer-se huma 
grande vinha. 

9 Dize : Isto diz o Senhor Deos : Sera 
possivel que venha ella a ser hem succedida? 
nao lhe arrancara antes as suas raizes, e 
deitara abaixo os seus fructos, e seccara to- 
dos os lancamentos que houver brotado, e 
nao ficara arida: e isto nao com forte brapo, 
nem com muito povo, para a arrancar de 
raiz ? 

10 Ei-la ahi esta plantada : e acaso ira 
ella avante ? ou quando a tocar hum vento 
abrazador nao se seccara ella, e ficara arida 
nos canaes da sua fecundidade ? 

11 E foi-me dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia: 

12 Dize a esta casa exasperadora: Nao 
sabeis que significao estas cousas ? Dize : 
Eis-ahi vem o rei de Babylonia sobre Jeru¬ 
salem : e tomara o rei, e os seus principes, 
e os levara ao seu reino a Babylonia. 

13 E tomara hum da estirpe real, e 
fara allianpa com elle: e recebera d’elle 
juramento: mas atd os fortes do paiz elle 
tirara, 

14 Para que o reino fique abatido, e nao 
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se levante, mas guarde o seu pacto, e o ob¬ 
serve. 

15 O qual apartando-se d’elle, enviou 
messageiros ao Egypto, para que lhe desse 
cavallos, e muita gente. Acaso sera pros- 
perado, ou conseguira a seguranca que deseja 
quem isto assim praticou ? e o que desfez o 
pacto, acaso escapara ? 

16 Por minha vida, diz o Senhor Deos: 
que no paiz do rei que o fez rei, cujo jura¬ 
mento quebrantou, e cujo pacto, que tinha 
com elle, violou, no meio de Babylonia mor- 
rera. 

17 E Phara6 nao com grande exercito, 
nem com muito povo dara batalha,contra 
elle: com ereccao de terraplenos, e com 
fabrica de trincheiras, para que mate muitas 
pessoas. 

18 Porque tinha desprezado o juramento 
para romper a allianca, e eis-ahi deo a sua 
mao : e tendo feito todas estas cousas, nao 
escapara. 

19 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos: 
Por minha vida, que farei recahir sobre a 
cabeya d’elle o juramento que desprezou, e 
a allianca, em cuja rotura prevaricou. 

20 E estenderei a minha rede sobre elle, 
e sera apanhado na minha rede varredoura : 
e leva-lo-hei a Babylonia, e la o julgarei 
pela prevarica^ao com que me desprezou. 

21 E todos os seus desertores com todo 
o seu esquadrao, cahirao mortos h espada: 
e os que ficarem serao espalhados a todo o 
vento: e sabereis que eu o Senhor he que 
fallei. 

22 Isto diz o Senhor Deos: E eu toma- 
rei da medulla do elevado cedro, e a porei a 
parte : cortarei do mais alto de seus ramos 
hum tenro garfo, e planta-lo-hei sobre hum 
alto, e elevado monte. 

23 Eu o plantarei no alto monte d’ Is¬ 
rael, e elle deitara arrebentos, e dara fructo, e 
far-se-ha hum grande cedro : e todas as aves 
habitarao debaixo d’elle, e toda a especie de 
volateis fara o seu ninho debaixo de sombra 
das suas folhas. 

24 E saberao todas as arvores d’esta re- 
giao, que eu o Senhor he que humilhei a 
arvore alta, e exaltei a arvore humilde: e 
sequei a arvore verde, e fiz reverdecer a 
arvore secca. Eu o Senhor o disse, e o fiz. 

CAPITULO XVIII. 
Nao se dira mais cm Israel, que o jilho car- 

rega com a iniquidade do pai; mas cada 
hum carregard so com a pena do seu pec- 
cado. Se o impio jizcr penitencia, nao 
tnorrerd : se o justo deixar a justiqa, pc- 
recerd. Exhortaqao d penitencia. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Que motivo ha para terdes entre vos 
convertido em proverbio esta parabola na 
terra d’Israel, dizondo : Os pais comerao as 
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uvas em agrapo, e os dentes dos filhos he 
que se achao botos. 

3 For rainha vida, diz o Senhor Deos, que 
esta parabola nao passara mais entre vos por 
hum proverbio em Israel. 

4 Eis-ahi esta que todas as almas sao 
minhas, como o he a alma do pai, assim 
tambem a alma do filho he minha: a alma, 
que peccar, essa morrera. 

5 E se hum homem for justo, e obrar 
conforme a equidade, e a justipa. 

6 Se nao comer nos montes, e nao le- 
vantar os seus olhos para os idolos da casa 
d’Israel; e se nao offender a mulher do 
seu proximo, e nao se ajuntar com a men- 
struada : 

7 E se nao entristecer a ninguem: se 
tornar o penhor ao seu devedor, se nao tirar 
nada do alheio por violencia: se der do seu 
pao ao que tem fome, e ao nu cubrir com 
vestido: 

8 Se nao emprestar a juro, e nao receber 
mais do que o que emprestou : se apartar a 
sua mao da iniquidade, e fizer hum verda- 
deiro juizo entre homem e homem : 

9 Se andar nos meus preceitos, e guardar 
os meus mandamentos, para obrar segundo 
a verdade : este tal he justo, certissimamente 
vivera, diz o Senhor Deos. 

10 Porem se gerar algum filho ladrao, 
que derrame o sangue, e que commetter 
qualquer d’estas faltas : 

11 Ainda quando nao commetta todas 
estas, que coma sobre os montes, e que 
manche a mulher de seu proximo : 

12 Que entristepa ao necessitado, e ao 
pobre, que tire por violencia os bens de 
outro, que nao tome o penhor ao seu deve¬ 
dor, e que levante os seus olhos para os ido¬ 
los, que commetta abominapoes : 

13 Que empreste a juro, e receba mais 
do que o que emprestou : acaso vivera elle ? 
nao vivera: antes depois de ter executado 
todas estas acpoes detestaveis, infallivelmente 
morrera, o seu sangue sera contra elle mes- 
mo. 

14 Porem se elle tiver hum filho, que 
vendo todos os peccados que seu pai com- 
metteo, temer, e nao fizer cousa semelhante 
fis que elle obrou : 

15 Que nao comer sobre os montes, e nao 
levantar os seus olhos para os idolos da 
casa d’Israel, e nao violar a mulher do seu 
proximo: 

16 E que nao entristecer a pessoa alguma, 
que nao retiver penhor, nem tirar nada por 
violencia, que der do seu pao ao faminto, e 
ao nu cobrir com vestido: 

17 Que apartar a sua mao da injuria do 
pobre, que nao receber usura nem mais 
do que emprestou, que observar as minhas 
ordenanpas, que andar nos meus preceitos : 
este nao morrera por causa da iniquidade de 
seu pai, mas certissimamente vivera. 
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18 Seu pai porque calumniou, e fez vio- 
lencia a seu irmao, e obrou o mal no meio 
do seu povo, ei-lo-ahi morreo pela sua ini¬ 
quidade. 

19 E vos dizeis : Porque razao nao car- 
regon o filho com a iniquidade de seu pai ? 
Ja se vfi, porque o filho obrou conforme a 
equidade, e conforme a justipa, porque guar- 
dou todos os meus preceitos, e os praticou, 
por isso vivera certissimamente. 

20 A alma que peccar, essa morrera : o 
filho nao carregara com a iniquidade do pai, 
e o pai nao carregara com a iniquidade do 
filho: a justica do justo sera sobre elle, e a 
impiedade do impio sera sobre elle. 

21 Mas se o impio fizer penitencia de to¬ 
dos os seus peccados que commetteo, e se 
guardar todos os meus preceitos, e obrar con¬ 
forme a equidade, e a justipa: elle certissi¬ 
mamente vivera, e nao morrera. 

22 Eu me nao lembrarei de nenhuma das 
suas iniquidades, que obrou : elle vivera pela 
sua justipa, que praticou. 

23 Acaso he da minha vontade a morte 
do impio, diz o Senhor Deos, e nao quero 
eu antes que elle se converta dos seus ca- 
minhos, e viva ? 

24 Mas se o justo se apartar da sua jus- 
tipa, e vier a commetter a iniquidade, segun¬ 
do todas as abominacoes que o impio cos- 
tuma obrar, acaso vivera elle ? de nenhuma 
das obras de justipa que tiver feito se fara 
memoria : na prevarieapao com que preva- 
ricou, e no seu peccado que commetteo, 
n’estas mesmas circumstancias morrera. 

25 Depois d’isto dissestes vos: O caminho 
do Senhor nao he justo. Ouvi pois, casa 
d’Israel: Acaso o meu caminho nao he j us- 
to, e nao sao antes os vossos os que sao cor- 
rompidos? 

26 Porque quando o justo se apartar da 
sua justipa, e commetter a iniquidade, mor¬ 
rera n’esse estado: elle morrera nas obras 
injustas, que commetteo. 

27 E quando o impio se apartar da sua 
impiedade, que commetteo, e obrar conforme 
a equidade, e a justipa: elle assim dara a 
vida a sua alma. 

28 Porque considerando o estado em que 
se acha, e apartando-se de todas as suas ini¬ 
quidades, que obrou, elle certamente vivera, 
e nao morrera. 

29 Dopois d’isto dizem ainda os filhos 
d’Israel: O caminho do Senhor nao he justo. 
Acaso os meus caminhos nao sao justos, 
casa d’Israel, e nao sao antes os vossos os 
que sao ccrrompidos? 

30 Por isso, casa d’Israel, eu julgarei a 
cada hum conforme os seus caminhos, diz o 
Senhor Deos. Assim convertei-vos, e fazei 
penitencia de todas as vossas inicpiidades: e 
a iniquidade vos nao trara ruina. 

31 Lanpai para muito longe de vos todas 
as vossas prevaricapoes de que vos fizestes 



EZECH1EL XIX. XX. 

culpaveis, e fazei-vos hum corapao novo, e 
hum espirito novo: e porque morrereis vos, 
casa d’Israel? 

32 Porque eu nao quero a morte do que 
morre, diz o Senhor Deos, convertei-vos, e 
vivei. 

CAPITULO XIX. 

Cangdo lugubre sobre a desgraga dos prin- 
cipes de Judd, representados debaixo do 
symbolo de dous ledesinhos ; e sobre a des- 
truigdo de Jerusalem, representada debaixo 
do symbolo de huma vinlia. 

TU desfaze-te em pranto, sobre os prin- 
eipes d’Israel, 

2 E diras : Por que razao a leoa tua mai 
repousou entre os leoes, criou ella os seus 
cachorros no meio dos leoesinhos? 

3 E produzio hum dos seus ledesinhos, e 
elle se fez leao: e aprendeo a apanhar a 
presa, e a tragar os homens. 

4 E as Gentes ouvirao fallar d’elle, e o 
tomarao, nao sem receber d’elle muitas feri- 
das: e o levarao preso em cadeias para a 
terra do Egypto. 

5 Porem a mai vendo que estava sem 
forpa, e que as suas esperanpas se tinhao 
mallogrado : pegou n’outro dos seus ledesi¬ 
nhos, ella o constituio leao. 

6 Elle andava entre os ledes, e fez-se leao: 
e aprendeo a apanhar a presa, e a devorar os 
homens. 

7 Aprendeo a fazer viuvas, e a tornar em 
deserto as cidades d’ elles : e ficou desolada 
a terra, e quanto n’ella havia ao ouvir o seu 
rugido. 

8 E se ajuntarao contra elle as Gentes de 
todas as partes das provincias, e estenderao 
sobre elle a sua rede, foi apanhado licando 
ellas com feridas. 

9 E metterao-no n’uma gaiola, levarao-no 
ao rei de Babylonia carregado de cadeias: 
e fecharao-no n’um carcere, para que mais 
se nao tornasse a ouvir o seu rugido sobre 
os montes d’Israel. 

10 Tua mai, sendo corao huma vinha, foi 
plantada no teu sangue a borda das aguas : 
os seus fructos, e as suas folhas crescerao 
pelas muitas aguas. 

11 E se lhe vierao a fazer solidas as suas 
varas para sceptros de Soberanos, e foi exal- 
tada a sua estatura entre as suas folhas : e 
vio a sua altura na multidao dos seus lanpa- 
mentos. 

12 Mas ao depois ella foi arrancada com 
ira, e lanpada por terra, e hum vento abra- 
zador seccou o seu fructo : murcharao-se, e 
seccarao-se as varas da sua fortaleza : o fogo 
a devorou. 

13 E agora ella se acha trans plantada 
n’um deserto, n’uma terra sem caminho, e 
sem agua. 

14 E da vara dos seus ramos sahio huma 
chamma, que devorou o seu fructo : e nao 

houve n’ella vara forte, sceptro de Soberanos. 
Tudo isto he digno de lagrimas, e sera para 
o futuro hum motivo de pranto. 

CAPITULO XX. 
Langci o Senhor em rosto aos lsraelitas as 

suas injidelidades, e as de seus pais, des da 
sahida do Egypto ate entdo. Elle Ihes 
annuncta as suas vingangas. Promette 
torna-los a trazer a sua terra. 

U ACONTECEO no anno setimo, no 
quinto mez, aos dez dias do mez: que 

vierao alguns dos anciaos d’lsrael a con- 
sultar ao Senhor, e se assentarao diante de 
mini. 

2 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

3 Filho do homem, falla aos anciaos d’ls- 
rael, e lhes diras : Isto diz o Senhor Deos: 
Acaso viestes vos a consultar-me ? por minha 
vida, que eu vos nao responderei, diz o Se¬ 
nhor Deos. 

4 Se tu os julgas, filho do homem, se tu 
os julgas, poe-lhes diante dos olhos as abo- 
minapoes de seus pais. 

5 E lhes diras : Isto diz o Senhor Deos : 
No dia, em que eu escolhi a Israel, e levan- 
tei a minha mao pela estirpe da casa de Ja¬ 
cob, e lhes appareci na terra do Egypto, e 
levantei a minha mao a favor d’elles, dizendo: 
Eu sou o Senhor vosso Deos : 

6 N’aquelle dia levantei a minha mao a 
favor d’elles, para os tirar da terra do Egypto, 
para a Terra, que eu lhes tinha apparelhado, 
que mana leite, e mel: a qual he excellente 
entre todas as terras. 

7 Eu lhes disse entao: Cada hum lance 
de si os tropepos dos seus olhos, e nao vos 
mancheis com os idolos do Egypto: eu sou 
o Senhor vosso Deos. 

8 Mas elles me irritarao, e nao me quize- 
rao ouvir: cada hum nao lancou fora as 
abominapoes dos seus olhos, nem abandona- 
rao os idolos do Egypto : e eu disse que 
derramaria a minha indignapao sobre elles, 
e que saciaria n’elles a minha ira, no meio 
da terra do Egypto. 

9 E eu o fiz por gloria do meu nome, 
para que elle nao ficasse desacreditado di¬ 
ante das Gentes, no meio das quaes estavao, 
e entre as quaes eu lhes appareci para os 
tirar da terra do Egypto. 

10 Eu os tirei pois da terra do Egypto, e 
os conduzi ao deserto. 

11 E lhes dei os meus preceitos, e lhes 
mostrei os meus juizos, observando os quaes 
vivera o homem por elles. 

12 Alem d’isto eu lhes prescrevi tambem 
os meus sabbados, para que estes fossem 
hum sinal entre mim, e elles: e para que 
soubessem, que eu sou o Senhor que os 
sanctifico. 

13 Mas depois de tudo isto, os filhos da 
casa d’lsrael me irritarao no deserto, elles 
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nao andarao nos meus preceitos, e rejeitfir&ol 
os meus juizos, observando os quaes vivera 
o homen por elles: e violarao inteiramente 
os meus sabbados : disse eu pois que derra- 
maria o meu furor sobre elles no deserto, e 
que os consumiria. 

14 E eu o fiz por gloria do meu nome, 
para que elle nao ficasse desacreditado 
diante das Gentes, das quaes eu os fiz sahir 
a vista d’ellas. 

15 Eu pois levantei a ininha mao sobre 
elles no deserto, para os nao introduzir na 
terra, que Ihes dei, a qual mana leite, e mel, 
sendo a melhor de todas as terras : 

16 Porque elles rejeitarao os meus juizos, 
e nao andarao nos meus preceitos, e viola¬ 
rao os meus sabbados: por quanto o seu 
cora^-ao hia apos dos idolos. 

17 E olhei para elles com olhos de mise- 
ricordia para os nao matar; nem os consumi 
no deserto. 

18 Depois disse eu a seus fillios no de¬ 
serto : Nao andeis nos preceitos de vossos 
pais, nem guardeis os seus costumes, nem 
vos mancheis no culto dos seus idolos: 

19 Eu sou o Senhor vosso Deos; andai 
nos meus preceitos, guardai os meus juizos, 
e pratieai-os: 

20 E sanctificai os meus sabbados, para 
que elles sejao hum sinal entre rnim e vos, e 
para que saibais, que eu sou o Senhor vosso 
Deos. 

21 Porem seus filhos me azedarao contra 
si mesmos, elles nao andarao nos meus pre¬ 
ceitos : e nao guardarao os meus juizos para 
os cumprir: quando o homem que os ob- 
servar, vivera por elles : e violarao os meus 
sabbados : e eu os ameacei, que derramaria 
o meu furor sobre elles, e que satisfaria a 
minha ira contra elles no deserto. 

22 Mas desviei a minha mao, e o fiz por 
gloria do meu nome, para que elle nao fosse 
violado diante das Gentes, do meio das 
quaes eu os lancei fora aos olhos d’ellas. 

23 Tornei outra vez a levantar a minha 
mao contra elles no deserto, para os espalhar 
por entre as na^oes, e padeja-los para diver- 
sos climas: 

24 Visto nao terem elles observado as 
rninhas ordenanyas, e terem rejeitado os 
meus preceitos, e violado os meus sabba¬ 
dos, e terem-se-lhes ido os olhos apos dos 
idolos de seus pais. 

25 Por isso tambem eu Ihes dei huns pre¬ 
ceitos nao bons, e humas ordenanjas, nas 
quaes elles nao acharao a vida. 

26 E permitti que elles se manchassem 
nos seus dons, cprando para expiayao dos 
seus peccados oflereciao todo o que rompe 
o claustro materno: e elles saberao que eu 
sou o Senhor. 

27 Por tanto falla a casa d'Israel, filho do 
homem : e Ihes diras a elles : Isto diz o Se¬ 
nhor Deos: Ainda ate n’este particular me 
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blasfemarao os vossos pais, quando me dtis- 
prezarao vilipendiando-me : 

28 E tendo-os eu introduzido na terra, 
sobre a qual eu levantei a minha mfio ju- 
rando que lha daria a elles: olharao para 
todos os outeiros elevados, e para todas 
as arvores frondosas, e alii immolarao as 
suas victimas: e alii me provocarao a ira 
com as suas oblacoes, e alii pozerao o cheiro 
da sua suavidade, e offerec&rao as suas liba- 
foes. 

29 Eu Ihes disse entao: Que Alto he 
este, aonde vos entrais ? e ate ao dia de hoje 
se lhe ficou conservando este nome de 
alto. 

30 Por tanto dize a casa d’Israel: Isto 
diz o Senhor Deos: Vos certamente vos 
contaminais nos caminhos de vossos pais, e 
vos fornicais indo apos dos tropeyos d’elles: 

31 E na oblacao dos vossos dons, 
quando fazeis passar a vossos filhos pelo 
fogo, vos vos contaminais em todos os 
vossos idolos atfi hoje: e responder-vos- 
hei eu ainda, casa d’Israel ? Por minha 
vida, diz o Senhor Deos, que eu vos nao 
responderei. 

32 Nem vos chegareis ao fim que vos 
propondes no vosso pensamento, quando 
dizeis: Nos seremos como as Gentes, e 
como os povos da terra, para que adoremos 
os paos, e as pedras. 

33 Por minha vida, diz o Senhor Deos, 
que eu reinarei sobre vos com huma mao 
forte, e com hum brapo estendido, e com 
toda a effusao do meu furor. 

34 E vos tirarei do meio dos povos : e 
vos ajuntarei dos paizes, para onde vos 
tinheis sido dispersos, eu reinarei sobre vos 
com huma mao forte, e com hum brafo 
estendido, e com toda a elFusao do meu 
furor. 

35 E vos levarei para hum deserto sem 
povos, e la posto hum diante do outro, en- 
trarei em juizo comvosco. 

36 Bern como eu entrei em juizo com 
vossos pais no deserto da terra do Egypto, 
assim vos julgarei eu a vos, diz o Senhor 
Deos. 

37 E vos sujeitarei ao meu sceptro, e 
vos farei entrar nos vinculos do meu con¬ 
certo. 

38 E separarei d’entre vos os transgres- 
sores da minha lei, e os impios, e os farei 
sahir da terra da sua morada, e elles nao 
etrarao na terra d’Israel: e vos sabereis que 
eu he que sou o Senhor. 

39 E vos casa d’Israel, isto diz o Senhor 
Deos : Cada hum de vos ide apos dos vos¬ 
sos idolos, e servi-os. Porem se ainda n’isto 
me nao ouvirdes, e profanardes mais o meu 
santo nome com as vossas oflVendas, e com 
os vossos idolos: 

40 No meu santo monte, no alto monte 
d’Israel, diz o Senhor Deos, alii me servira 
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toda a casa d’Israel: todos, digo, na terra, 
cm que me agradarao, e alii requererei as 
vossas primicias, e o principio dos vossos 
dizimos em todas as vossas santificapoes. 

41 Entao vos receberei eu como liuma 
oblapao de excellente elieiro, quando eu vos 
tiver tirado d’entre os povos, e vos tiver 
ajuntado dos paizes, para onde vos tinheis 
sido espalhados, e eu serei sanctificado en- 
tre vos aos olhos das napoes. 

42 E vos sabereis,' que eu he que sou o 
Senhor, quando eu vos tiver introduzido 
na terra d’Israel, na terra pela qual eu 
levantei a minha mao, para a dar a vossos 
pais. 

43 E v6s alii vos lembrareis dos vossos 
caminhos, e de todas as vossas maldades, 
com as quaes vos mancliastes n’elles: e vos 
vos desagradareis de vos mesmos, represen- 
tando diante dos olhos todas as vossas mali- 
cias, que tendes eommettido. 

44 E vos sabereis, casa d’Israel, que 
eu he que sou o Senhor, quando eu vos 
liver enchido de bens por amor do meu 
nome, em vez de vos tratar conforme os 
vossos maos caminhos, e conforme os vos¬ 
sos tao detestaveis peccados, diz o Senhor 
Deos. 

45 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

46 Filho do homem, encara bem para o 
caminho do Meiodia, e falla para a banda 
do Africo, e prophetiza a mata do campo do 
Meiodia. 

47 E diras h mata do Meiodia: Ouve a 
palavra do Senhor: Isto diz o Senhor 
Deos: Eis-ahi vou eu a accender em ti 
hum fogo, e queimarei em ti todo o lenho 
verde, e todo o lenho secco: nao se apa- 
gara a chamma d’este incendio : e queimar- 
se-ha ij’elle todo o rosto des do Meio dia ate 
o Aquilam. 

48 E toda a carne vera, que eu o Senhor 
lancei o fogo a este mata, o qual se nao 
apagara. 

49 Entao disse eu: Ah, ah, ah, Senhor 
Deos: elles dizem de mim : Nao he as- 
sim, que este nos nao falla, senao por para¬ 
bolas ? 

CAP1TULO XXI. 

Ameagas contra a terra d'Israel. Espada 
do Senhor preparada contra o sen povo. 
Nabuchodonosor pde cm consulla, se ha de 
mar char contra os Ammonitas, se contra 
Jerusalem. He tirada a coroa a Sedecias. 
Prophecia contra os Ammonitas, e contra 
os Babylonios. 

17 FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Filho do homem, poe o teu rosto em 
Jerusalem, e falla para o sanctuario, e pro¬ 
phetiza contra a terra d’Israel: 

3 Diras pois a terra d’Israel: Isto diz o 

Senhor Deos: Eis-me aqui contra ti, e tira- 
rei a minha espada da sua bainha e matarei 
do meio de ti o justo, e o impio. 

4 E porque eu devo exterminar do meio 
de ti o justo, e o impio, por isso a minha 
espada sahira da sua bainha para atacar 
toda a carne, des do Meiodia ate o Aqui¬ 
lam : 

5 A fim de que toda a came saiba, que 
eu o Senhor tirei a minha espada da sua 
bainha, para a nao tornar a metier n’ella. 

6 Tu pois filho do homem, da gemidos 
atd te arrebentarem os rins, e geme na 
presenpa d’elles com amargura do teu cora- 
pao. 

7 E quando elles te disserem? Porque 
gemes tu ? tu lhes diras: Pelo que ouco : 
porque o inimigo vem, e todos os corapoes 
se mirrarao de medo, e todas as maos fica- 
rao sem formas, e todos os espiritos se aba- 
terao, e as aguas correrao por todos os 
joelhos: ei-lo ahi vem, e assim succedera, 
diz o Senhor Deos. 

8 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

9 Filho do homem, prophetiza, e diras : 
Isto diz o Senhor Deos : Falla: A espada, 
sim a espada esta agupada, e polida. 

10 Ella esta agupada para matar as victi- 
mas : esta polida, para reluzir : tu, espada, 
que abates o sceptro de meu filho, cortaste 
pelo pe todas as arvores. 

11 E eu a dei a polir, para a ter na mao : 
esta espada esta agupada, e ella esta polida, 
para estar na mao do que deve fazer a ma- 
tanpa. 

12 Grita, e uiva, filho do homem, por¬ 
que esta espada esta desembainhada, contra 
o meu povo, ella o esta contra todos os 
principes d’Israel, que tinhao fugido d’ella: 
elles forao entregues a esta espada com o 
meu povo, tu pois da pancadas na tua 
coxa, 

13' Porque esta espada foi approvada 
por mim : e isto, ainda quando ella destruir 
o sceptro, para mais nao subsistir, diz o Se¬ 
nhor Deos. 

14 Eu pois, filho do homem, prophetiza, 
e bate com as maos huma na outra, e do- 
brem-se os golpes d’esta espada, e tresdo- 
brem-se os golpes d’esta mesma espada 
matadora : esta he a espada da grande ma- 
tanpa, que os faz pasmar, 

15 E que lhes faz mirrar os corapoes, e 
que multiplica as ruinas. Eu puz a turba- 
pao em todas as suas portas, a vista d’esta 
espada penetrante, e polida para reluzir, 
affiada para matar. 

16 Agupa, 6 espada, a tua ponta, vai 
para a direita, ou para a esquerda, para 
onde quer que o appetite de mortes te cha¬ 
in ar. 

17 E ainda eu mesmo te applaudirei, ba- 
tendo com as maos huma na outra, e satis- 
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farei a minha indignayao, eu o Senhor he 
que fallei. 

18 E foi-me dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia : 

19 E tu, filho do homem, representa-te 
dous caminhos, por onde a espada do rei de 
Babylonia pode vir: de huma mesma terra 
sahirao ambos : e com a mao deitara sor- 
tes, no topo do caminho da cidade as dei¬ 
tara. 

20 Figuraras hum caminho, por onde 
esta espada va atacar a Rabbath dos filhos 
d’Ammon, e outro por onde va para Juda, 
a atacar a fortissima cidade de Jerusalem. 

21 Porque o rei de Babylonia parou na 
encruzilhada, no topo dos dous caminhos, 
procurando adivinhayao, misturando as se- 
tas ; perguntou aos seus idolos, consultou 
as entranhas. 

22 Cahio a sorte sobre Jerusalem, fazen- 
do-o tomar a direita, para dispor os arietes, 
para intimar por sua boca mortandade, para 
levantar a voz com alarido, para por os arie¬ 
tes contra as portas, para levantar mara- 
choes, e edificar fortins. 

23 E sera isto aos olhos d’elles como 
quem consulta em vao hum Oraculo, e como 
quem imita o descanyo dos seus sabbados : 
mas elle se lembrara da iniquidade para os 
cativar. 

24 Por tanto isto diz o Senhor Deos : 
Pelo motivo de que vos tendes jactado da 
vossa iniquidade, e haveis descoberto as 
vossas prevaricayoes, e se patentearao os 
vossos peccados em todos os vossos pensa- 
mentos: pelo motivo, digo, de vos terdes 
jactado disso, vos ficareis a forya d’armas 
prizioneiros. 

25 Tu porem, 6 profano, tu 6 impio 
principe d’lsrael, a quem chegou o dia as- 
signado no tempo da tua iniquidade : 

26 Isto diz o Senhor Deos: Tira a tiara, 
depoe a coroa : nao he esta a que levantou 
ao humilde, e humilhou do soberbo ? 

27 Eu farei ver a injustiya, a injustiya, a 
injustiya d’ella: mas isto nao se fez, menos 
que nao viesse aquelle, a quem pertenee o 
juizo, e eu lhe entregarei huma e outra. 

28 E tu filho do homem, prophetiza, e 
dize: Isto diz o Senhor Deos aos filhos 
d’Ammon, e ao opprobrio d’elles, e lhes 
diras : Espada, espada, desembainha-te, 
para matares, pule-te, para matares, e para 
luzires, 

29 Ao tempo que para ti se viao cousas 
vans, e se adivinhavao mentiras : para que 
fosses descarregada sobre os pescoyos dos 
impios feridos, cujo dia predefinido chegou 
no tempo da sua iniquidade. 

30 Toma a recolher-te a tua bainha no 
lugar, em que foste criada, eu te julgarei na 
terra da tua nascenya, 

31 E derramarei sobre ti a minha indig¬ 
nayao : assoprarei contra ti no fogo do 
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meu furor, e te entregarei as maos de 
huns homens insensatos, e que fabricao a 
morte. 

32 Serviras de pasto ao fogo, derramado 
sera o teu sangue no meio da terra, ficaras 
entregue ao esquecimento: porque eu o 
Senhor he que fallei. 

CAPITULO XXII. 
Abominaqoes e desaforos que se commettem 

em Jerusalem, e que apressdo a sua ruina. 
A Casa d’ Israel se tornou como hum mao 
metal, que o Senhor purificara com ofogo. 
Os seus sacerdotes, os seus principes, os 
seus prophetas, o seu povo todos estdo cor- 
rompidos. Nao ha ninguem que detenha 
a ira do Senhor. 

17 FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 E tu filho do homem, nao julgas, nao 
julgas, a cidade dos sangues? 

3 Mostrar-lhe-has pois todas as suas abo- 
minayoes, e diras : Isto diz o Senhor Deos : 
Esta he a cidade que derrama o sangue no 
meio d’ella, para que depressa ehegue o dia 
da sua destruiyao: e a que formou idolos 
contra si mesma, para se manchar. 

4 Tu te fizeste culpavel pelo sangue, que 
por ti foi derramado : e te manchaste pelos 
teus idolos, que fab ri caste: e fizeste a vizi-, 
nhar os teus dias, e abbreviaste o espayo dos 
teus annos : por isso eu te fiz o opprobrio 
das nacoes, e o ludibrio de toda a terra. 

5 Os povos vizinhos, e os povos distantes 
triunfarao de ti; immunda, famosa, grande 
pela tua ruina. 

6 Eis-ahi esta que os principes d’lsrael 
se firmarao cada hum na forya do seu braco, 
para derramarem o sangue no meio de ti. 

7 Elies tratarao com affrontas no meio de 
ti a seu pai, e a sua mai, calumniarao o es- 
trangeiro no meio de ti, e entristecerao em 
tua casa o pupillo e a viuva. 

8 Desprezaste o meu sanctuario, e pro- 
fanaste os meus sabbados. 

9 No meio deti houve homens calumnia- 
dores para derramarem o sangue, e entre ti 
comerao sobre os montes, commetterao a 
maid ad e no meio de ti. 

10 Descobrirao as mais recatadas partes 
de seu pai no meio de ti, humilharao no 
meio de ti a mulher na occasiao do seu 
menstruo. 

11E cada hum deshonrou a mulher do 
seu proximo com abominaveis actos, e o 
sogro corrompeo com hum horrivel incesto a 
sua nora, o irmao fez violencia a propria 
irma, a filha de seu pai, no meio de ti. 

12 Elies receberao presentes no meio de 
ti para derramarem o sangue : tu recebeste 
ganhos e interesses illegitimos, e levado da 
avareza calumniavas a teus proximos : e tu 
te esqueceste de mim, diz o Senhor Deos. 

13 Por isso eu bati com as maos huma na 
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outra, deelarando-me contra a tua avareza,! 
que exercitaste, e contra o sangue, que se 
derramou no meio de ti. 

14 Por ventura estara firme o teu cora- 
yao, ou prevalecerao as tuas maos contra 
mini nos calamitosos dias, que eu farei vir 
sobre ti ? eu o Senhor o disse, e o farei. 

15 E te espalharei por entre as nayoes, e 
te deitatei ao vento para diversas terras, e 
farei cessar em ti a tifa impureza. 

16 E te possuirei t\ vista das Genies: e 
tu saberas que eu sou o Senhor. 

17 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

11 Filho do homem, a casa d’Israel se 
tornou para mim em escoria; todos elles 
sao como o cobre, e o estanho, e o ferro, e 
o chumbo no meio da fornalha; elles se j 
fizerao como a escoria. da prata. 

19 Por cuja causa isto diz o Senhor 
Deos : Pelo motivo de que vos tornastes 
todos em escoria, por isso eis-ahi vou eu a 
congregar-vos no meio de Jerusalem, 

20 Como quando se lancao de mistura a 
prata, e o cobre, e o estanho, e o ferro, e o 
chumbo no meio da fornalha : de sorte que 
accenderei n’ella o fogo para vos fundir : 
assim he que eu vos ajuntarei no meu furor, 
e na minha ira, e eu me satisfarei: e vos 
fundirei. 

21 E eu vos ajuntarei, e vos abrazarei 
nas chammas do meu furor, e vos sereis 
fundidos no meio de Jerusalem. 

22 Assim como a prata se funde no meio 
da fornalha, assim o sereis vos no meio d’es- 
ta cidade: e sabereis que eu sou o Senhor, 
quando eu tiver derramado a minha indig- 
nay ao sobre vos. 

23 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

24 Filho do homem, dize a Jerusalem: 
Tu es huma terra immunda, que nao foi re- 
gada das chuvas no dia do furor. 

25 Os prophetas se conjurarao no meio 
d’ella, elles devorarao as almas, como hum 
leao que ruge, e que arrebata a sua presa, 
receberao grandes bens e grandes recom- 
pensas, multiplicarao as suas viuvas no meio 
d’ella. 

26 Os seus sacerdotes desprezarao a mi¬ 
nha lei, e mancharao o meu sanctuario: 
nao distinguirao entre o santo, e o profano ; 
e nao fizerao differenca entre o limpo e o 
yujo: e apartarao os seus olhos dos meus 
sabbados, e eu era profanado no meio 
d’elles. 

27 Os seus principes erao no meio d’ella 
como huns lobos, que arrebatao a sua presa, 
para derramar o sangue, e para perder as 
almas, e para correr atras do ganho por sa- 
tisfazer a sua avareza. 

28 E os seus prophetas lhes punhao o 
reboco nas paredes, sem lhe misturar nada 
que o segurasse, quando tinhao visoes falsas, 

| e lhes prophetizavao a mentira, dizendo : 
Isto diz o Senhor Deos, sendo que o Se¬ 
nhor lhes nao tinha fallado. 

29 Os povos da terra intentavao calum-* 
nias, e roubavao por violeneia: affligiao o 
pobre, e o necessitado, e opprimiao com 
calumnias o estrangeiro, sem alguma forma 
de juizo. 

30 E busquei entre elles hum homem que 
se entrepozesse como huma seve, e que 
posto em campo contra mim acudisse por 
esta terra, para eu a nao destruir: e nao o 
achei. 

31 Por isso eu derramei a minha indig- 
nayao sobre elles, eu os consumi no fogo da 
minha ira : fiz que o seu eaminho recahisse 
sobre as cabecas d’elles, diz o Senhor 

! Deos. 

CAPITULO XXIII. 
Samaria, e Jerusalem representadas debaixo 

do symbolo de duas irmans Oolla, e Obliba. 
Oolla irifiel leva a pena da sua infidelidade: 
Obliba mats injiel que Oolla bebera ate a 
ultima gota do calls de Oolla. 

Tj1 FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
-*-* a qual dizia : 

2 Filho do homem, houve duas mulheres 
filhas de huma mesma mai, 

3 As quaes se derao a fornicayao no 
Egypto, prostituirao-se na sua mocidade : 
la he que os seus peitos forao sovados,j|e 
que as mammas da sua puberdade ficarao 
defloradas. 

4 Ora os nornes d’ellas erao estes, a mais 
velha se chamava Oolla, e a sua irma mais 
moca Ooliba: e eu as tive, e ellas me pari- 
rao filhos e filhas. No tocante a seus no- 
mes, Samaria he Oolla, e Jerusalem he 
Ooliba. 

5 Oolla pois se levantou contra mim pela 
sua fornicayao, e loucamente se apaixonou 
pelos seus amantes, pelos Assyrios seus vi- 
zinhos, 

6 Vestidos de jacintho, principes, e ma- 
gistrados, mancebos d’appetite, todos caval- 
leiros, montados a cavallo. 

7 Ella se entregou na sua fornicayao a 
estes homens escolhidos, filhos todos dos 
Assyrios : e se manchou pelas suas infamias 
com todos aquelles, de quem loucamente 
estava namorada. 

8 Alem d’isto nao deixou ainda as suas 
prostituiyoes, que exercitara no Egypto: 
pois elles dormirao tambem com ella na sua 
adolescencia, elles igualmente deflorarao os 
peitos da sua puberdade, e sobre ella derra- 
marao a sua fornicayao. 

9 Por isso eu a entreguei nas maos dos 
seus amantes, nas maos dos filhos d’Assur,. 
de cuja paixao ella fieou loucamente pos- 
suida. 

10 Elles descobrirao a sua ignominia, 
levhrao seus filhos, e suas filhas, e amatarao 
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a ella mesma com a espada: o se fizerao mu- 
lheres fermosas, e n’ella excercerao os juizos. 

11 O que tendo visto sua irma Ooliba, 
enlouqueceo de paixao mais do que ella: e 
augmentando a sua fornicapao sobre a forni¬ 
capao de sua irma, 

12 Descaradamente se prostituio aos filhos 
dos Assyrios, aos capitaes, e magistrados 
que concorriao a ella trajados com vestidos 
de varias cores, aos cavalleiros que vinhao 
montados nos seus cavallos, e a todos os 
mancebos de lindo parecer. 

13 E vi que, sendo o mesmo, o caminho 
d’ambas, estava manchado. 

14 Mas Ooliba augmentou a sua fornica¬ 
cao : porque tendo visto buns homens pin¬ 
tados na parede, humas imagens dos Caldeos 
delineadas com cores, 

15 E os seus rins cingidos de talabartes, 
e tiaras de varias cores em suas cabepas, 
parecendo todos officiaes de guerra, dando 
ares de filhos de Babylonia, e do paiz dos 
Caldeos, onde elles tinhao nascido, 

16 Pela concupiscencia dos seus olhos 
concebeo por elles liuma paixao louca, e lhes 
rnandou Embaixadores a Caldea. 

17 E tendo vindo a ella os filhos de Ba¬ 
bylonia, para entrarem no camarim das suas 
prostituipoes, a mancharao com os seus estu- 
pros, e ella foi por elles corrompida, e a sua 
alma ficou farta d’elles. 

18 Ella lhes patenteou as suas forniea- 
poes, e lhes descobrio a sua ignominia: 
e a minha alma se retirou d’ella, assim 
como se tinha retirado a minha alma de sua 
irma. 

19 Porque ella multiplicou as suas forni¬ 
capoes, lembrando-se dos dias da sua moci- 
dade, durante os quaes se tinha prostituido 
na Terra do Egypto. 

20 E loucamente se apaixonou com o 
libdinoso appetite de dorrnir com aquelles, 
cujas carnes sao como as carnes dos jumen- 
tos: e a sua distillapao como a distillapao 
dos cavallos. 

21 E tu renovaste as maldades da tua 
mocidade, quando no Egypto forao os teus 
peitos sovados, e ficarao defloradas as mam¬ 
mas da tua puberdade. 

22 Por isso, 6 Ooliba, isto diz o Senhor 
Deos: Eis-ahi vou eu a suscitar contra ti 
todos os teus amantes, de que a tua alma se 
fartou : e eu os congregarei contra ti de 
todas as partes ao redor, 

23 Os filhos de Babylonia, e todos os 
Caldeos, nobres, e Soberanos, e principes, 
todos os filhos dos Assyrios, os mancebos 
de lindo parecer, todos os capitaes, e ma¬ 
gistrados, os principes dos principes, e os 
ginetes de grande nomeada : 

24 E virao sobre ti petrechados de carros 
e de rodas, encerrando todos liuma multidao 
de povos : elles se armarao de todas as partes 
contra ti de courapas, e de escudos, e de 
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capacetes : e lhes darei o poder de te julgar, 
e elles te julgarao segundo as suas leis. 

25 E desaffogarei contra ti o meu zelo, 
que elles exercerao em ti com furor : cortar- 
te-hao cerceo o teu nariz, e as tuas orelhas: 
e o que restar, o retalharao a espada : elles 
mesmos cativarao os teus filhos, e as tuas 
filhas, e o que por ultimo de ti ficar, sera 
devorado pelo fogo. 

26 E elles te despojarao dos teus vestidos, 
e te levarao os adornos da tua viadade. 

27 E farei cessar as tuas maldades em ti 
e as fornicapoes, que tu tinhas aprendido na 
Terra do Egypto : tu nao levantaras os olhos 
para elles, nem te lembraras mais do Egypto. 

28 Porque isto diz o Senhor Deos : Eis- 
ahi vou eu a entregar-te nas maos d’aquelles, 
que tu aborreces, nas maos d’aquelles, de 
que a tua alma ficou farta. 

29 E elles te tratarao com odio, e te le¬ 
varao todos os teus trabalhos, e te deixarao 
nua, e clieia de ignominia, e descobrir-se-ha 
a ignominia das tuas fornicapoes, os teus de- 
saforos, e as tuas infamias. 

30 Elles te tratarao assim, porque tu te 
prostituiste as napoes, entre as quaes te man- 
chaste pelo culto dos seus idolos. 

31 Tu andaste pelo mesmo caminho de 
tua irma, e eu te metterei na mao o ealis 
que ella bebeo. 

32 Isto diz o Senhor Deos: Tu beberas 
o fundo e largo cabs de tua irma: seras o 
objecto dos insultos, e das irrisoes, bebendo 
por esse cabs de liuma vastissima capaci- 
dade. 

33 Tu seras cheia de embriaguez, e de 
dor: com este cabs de afflicpao e de tristeza, 
com este cabs de tua irma Samaria. 

34 E tu o beberas, e o esgotaras atb as 
fezes, e lhe devoraras os seus mesmos peda- 
pos, e te rasgaras os proprios peitos: por¬ 
que eu sou o que fallei, diz o Senhor Deos. 

35 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos : 
Pois que tu te esqueceste de mim, e me lan- 
caste para tras do teu corpo, carrega tu tam- 
bem com a tua maldade, e com as tuas for¬ 
nicapoes. 

36 E o Senhor me fallou, dizendo : Filho 
do homem, nao julgaras tu a Oolla, e a 06- 
liba: e nao lhes declararas tu as suas mal¬ 
dades ? 

37 Porque adulterarao, e se acha sangue 
nas suas maos, e se prostituirao aos idolos: 
alem d’isto ellas lhes offerecerao para serem 
devorados atb os seus filhos, que para mim 
gerarao. 

38 E ainda isto me fizerao: Mancharao 
o meu sanctuario n’aquelle dia, e profanarao 
os meus sabbados. 

39 E quando sacrificavao seus filhos aos 
seus idolos, e entravao no meu sanctuario 
n’esse dia para o profanarem : ellas ainda 
me fizerao esta injuria no meio de minha 
casa. 
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40 Fizerao buscar homens, que vinhao 
de longe, a quem tinhao mandado Embaixa- 
dores : eis-que era fim ehegarao : para rece- 
ber os quaes te lavaste, e untaste a roda os 
teus olhos com antimonio, e te adomaste 
com as tuas galas. 

41 Tu te assentaste n’um leito especiosis- 
simo, e diante de ti se preparou huma meza 
magnificamente ornada : tu pozeste em cima 
d’ella o meu incenso, e o meu perfume. 

42 E a roda d’ella se ouvia a voz de 
muita gente que folgava : e quanto aquelles 
varoes, que d’entre a multidao dos homens 
erao conduzidos, e vinhao do deserto, poze- 
rao ellas nas maos d’elles as suas manilhas, 
e fermosas coroas nas suas cabepas. 

43 Entao disse eu aquella, que estava 
pafada, e gastada de adulterar: Agora mes- 
mo continuara esta prostituta em se dar as 
suas fornicacoes. 

44 E elles entrarao em sua casa, como em 
casa de huma mulher publica: assim he que 
elles entravao em casa d’estas perdidas mu- 
lheres, Oolla e Ooliba. 

45 Estes homens pois sao huns justos: 
elles as jiilgarao como se julgao as adulteras, 
e como se julgao as que derramao o sangue: 
porque ellas com effeito sao humas adulte¬ 
ras, e nas suas maos se acha sangue. 

46 Porque isto diz o Senhor Deos: Faze 
vir contra estas duas prostitutas huma mul¬ 
tidao de homens, e entrega-as ao tumulto, e 
ao saque da guerra. 

47 E ellas sejao apedrejadas com as pe- 
dras dos povos, e traspassadas com as suas 
espadas : estes lhes matarao os seus filhos e 
filhas, e porao fogo as suas casas. 

48 Assim he que eu abolirei de cima da 
terra os desaforos, e todas as mulheres apren- 
derao a nao imitar a maldade d’estas. 

49 Porque os vossos inimigos farao reca- 
hir sobre vos os vossos crimes, e vos carre- 
gareis com os peccados dos vossos idolos : e 
sabereis que eu sou o Senhor Deos. 

CAPITULO XXIV. 
Marmita Jerrugenta chela de came, fgura 

de Jerusalem sitiada pelos Caldeos. 

NO anno nono, no decimo mez, a dez 
dias do mez, foi-me dirigida a palavra 

do Senhor, a qual dizia : 
2 Filho do homem, escreve com ponctua- 

lidade este dia, em que o rei de Babylonia 
se postou contra Jerusalem hoje mesmo. 

3 E diras por modo de proverbio a casa 
irritadora esta parabola, e assim lhes falla- 
ras: Isto diz o Senhor Deos : Poe huma 
marmita ao lume: poe-na, digo, e deita-lhe 
agua dentro. 

4 Mette n’ella pedapos de came, todas as 
boas porpdes, a coxa e a espadoa, o escolhi- 
do e cheio d’ossos. 

5 Pega na carne das rezes mais gordas, 
poe-lhe tambem por baixo a ruma dos ossos: 

ferveo o que se cozia n’ella, e fichrao Cozi- 
dos os seus ossos no meio d’ella. 

6 Porcuja causa isto diz o Senhor Deos : 
Ai da cidade dos sangues, que he como hu¬ 
ma marmita, que esta cheia de ferrugem, e a 
sua ferrugem nao sahio d’ella: lanca fora as 
viandas que tem dentro por partes, e humas 
depois das outras, nao cahio sorte sobre ella. 

7 Porque o seu sangue esta no meio d’el¬ 
la, sobre pedras mui limpas o derramou: 
nao o derramou sobre a terra, de sorte que 
se possa cobrir com o po. 

8 Assim para fazer cahir sobre ella a mi- 
nha indignapao, e para me vingar como ella 
merece: espalhei eu o seu sangue sobre as 
pedras mais limpas, para que nao fosse co- 
berto. 

9 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos : 
Ai da cidade dos sangues, da qual eu farei 
huma grande fogueira. 

10 Poe os ossos huns sobre os outros, 
para que eu os fapa queimar no fogo : as 
carnes consumir-se-hao, e toda esta compo- 
sipao ficara cosida, e os ossos reduzidos a 
nada. 

11 Poe tambem a marmita vasia sobre as 
brazas, para que ella aquepa, e o seu cobre 
se derreta: e se funda no meio d’ella a sua 
immundicia, e se consuma a sua ferrugem : 

12 Trabalhou-se com muito suor por 
alimpal-la, e nao sahio d’ella a sua demazi- 
ada ferrugem, nem por meio do fogo. 

13 A tua immundicia he execravel: por¬ 
que eu quiz alimpar-te, e nao te alimpaste 
das tuas impurezas: mas nem tu fiearas 
limpa, menos que eu nao fapa repousar 
sobre ti a minha indignapao. 

14 Eu o Senhor fallei: Vira o tempo, e 
eu o farei: nao passarei, nem perdoarei, 
nem me applacarei: segundo os teus catni- 
nhos, e segundo o capricho das tuas inven- 
poes eu te julgarei, diz o Senhor. 

15 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

16 Filho do homem, eis-aqui estou eu 
que te tiro de hum golpe o objecto mais agra- 
davel de teus olhos : mas tu nao te lamen- 
taras, nem choraras, nem te correrao as la- 
grimas pelo rosto. 

17 Geme la para ti, nao tomaras luto, 
como se faz pelos mortos : fique-te atada na 
cabeca a tua coroa, e tu teras mettidos nos 
pes os teus papatos, nao te cobriras o rosto 
com veo, nem comeras dos manjares, que se 
dao aos que estao de nojo. 

18 Eu pois fallei de manha ao povo, e a 
tarde morreo minha mulher: e ao outro dia 
pela manha fiz o que o Senhor me tinha or- 
denado. 

19 Entao me disse o povo : Porque nos 
nao descobres tu, que he o que significao 
estas cousas que tu fazes ? 

20 E eu lhes disse: Foi-me dirigida a 
palavra do Senhor, a qual dizia : 
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21 Falla a casa d’Israel: Isto diz o Se- 
nhor Deos: Eis-ahi vou eu a profanar o 
meu sanctuario, ornamento soberbo do vosso 
imperio, e objecto mais agradavel de vossos 
olhos, e sobre cuja ruina esta era susto a vos- 
sa alma: os vossos filhos, e as vossas filhas, 
que deixastes, cahirao aos golpes da es- 
pada. 

22 E vos fareis como eu fiz : Nao vos 
cobrireis o rosto com veo, uem comereis 
dos manjares, que se dao aos que estao de 
nojo. 

23 Tereis coroas nas vossas cabefas, e cal- 
fados nos pes: nao vos lamentareis nem 
chorareis, mas definhar-vos-heis nas vossas 
iniquidades, e cada hum affogara os gemi- 
dos, olhando para seu irmao. 

24 E Ezechiel sera para vos hum portento 
do futuro: tudo o que elle fez, fareis vos 
igualmente quando chegar este tempo ; e vos 
sabereis que eu sou o Senhor Deos. 

25 E tu filho do homem nota que no dia, 
em que eu tirar d’elles a sua fortaleza, e o 
gozo da sua dignidade, e o eubiposo em- 
prego de seus olhos, sobre que descanpao as 
suas almas, a saber, seus filhos e filhas: 

26 N’aquelle dia, quando vier ter comtigo 
algum que escapar, para te dar novas : 

27 Quando aquelle dia, digo, tiver che- 
gado, abrir-se-ha a tua boca para fallares 
com aquelle, que escapou fugindo: e tu 
fallaras, e nao ftcaras mais em silencio : e tu 
lhes seras hum portento do futuro, e vos sa¬ 
bereis que eu sou o Senhor. 

CAPITULO XXV. 
Prophecia contra os Ammonitas e Moabitas, 

que se alegrdrao com os males da casa de 
Judd, e contra as Idumeos e Filistheos, 
que satisfizerdo contra elles o seu odio. 

T7 FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
**-i a qual dizia : 

2 Filho do homem, encara tu bem paraos 
filhos d’Ammon, e assim prophetizaras so¬ 
bre elles. 

3 E diras aos filhos d’Ammon: Ouvi a 
palavra do Senhor Deos : Isto diz o Senhor 
Deos: Pelo motivo de haveres proferido: 
He bem feito, he bem feito sobre o meu 
sanctuario, por ter sido profanado: e sobre 
a terra d’Israel, porque foi desolada: e 
sobre a casa de Juda, porque forao levados 
para o cativeiro : 

4 Por isso eu te entregarei aos filhos do 
Oriente, para vires a ser a sua heranpa, e 
elles estabelecerao em ti os seus apriscos, e 
porao em ti as suas tendas: elles te come- 
rao os teus fructos : e elles te beberao o teu 
leite. 

5 E reduzirei Rabbath, a ser habitapao 
de camelos, e a morada dos filhos d’Ammon 
a ser acolheita de gados : e vos sabereis que 
eu sou sou o Senhor. 

6 Porque isto diz o Senhor Deos: Pelo 
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motivo de teres applaudido com as maos, e 
batido com os p4s, e de te haveres alegrado 
de todo o teu corapao a vista dos males da 
terra d’Israel: 

7 Por isso eis-ahi vou eu a estender so¬ 
bre ti a minha mao, e te entregarei ao saque 
das Gentes, e tirar-te-hei d’entre os povos, 
e te exterminarei da face da terra, e te re¬ 
duzirei em po: e tu saberas que eu sou o 
Senhor. 

8 Isto diz o Senhor Deos: Pelo motivo 
de que Moab e Seir disserao : Eis-ahi esta 
que assim como sao todas as Gentes, assim 
he a casa de Juda: 

9 Por isso eis-ahi vou eu a abrir o hom- 
bro de Moab pela parte das cidades, das 
cidades, digo, d’ella, e pela banda das suas 
fi-onteiras as nobres da terra Bethiesimoth, e 
Beelmeon, e Cariathaim, 

10 Eu o abrirei aos filhos do Oriente, 
tratando os filhos de Moab como tratei os 
filhos d’Ammon, e eu lhes entregarei Moab 
para vir a ser a sua heranpa : a fim de que 
nao haja mais memoria dos filhos d’Ammon 
entre as Gentes. » 

11 E sobre Moab exercitarei os meus 
juizos : e elles saberao que eu sou o Se¬ 
nhor. 

12 Isto diz o Senhor Deos : Pelo motivo 
de que a Idumea fomentou sempre a sua 
vinganpa para a desaffogar contra os filhos 
de Juda, e peccou delinquindo, e desejou 
anciosamente vingar-se d’elles, 

23 Por essa causa isto diz o Senhor 
Deos : Eu estenderei a minha mao sobre a 
Idumea, e tirarei d’ella os homens, e as ali- 
marias, e a porei deserta des do Meiodia: 
e os que estao em Dedan, cahirao mortos a 
espada. 

24 E exercitarei a minha vinganpa sobre 
a Idumea, pela mao do meu povo d’Israel: 
a elles tratarao a Edom segundo a minha 
ira, e o meu furor: e os Idumeos saberao 
que eu sei vingar-me, diz o Senhor Deos. 

15 Isto diz o Senhor Deos: Porque os 
principes da Palestina executarao os inten- 
tos da sua vinganpa, e se vingarao do todo 
o seu corapao, matando, e satisfazendo as 
suas antigas inimizades : 

16 Por essa causa isto diz o Senhor 
Deos: Eis-ahi vou eu a estender a minha 
mao sobre os povos da Palestina, e matarei 
estes matadores, e perderei as reliquias da 
costa do mar: 

17 E d’elles tomarei grandes vinganpas, 
arguindo-os no meu furor : e elles saberao 
que eu sou o Senhor, quando eu tiver exer- 
citado a minha vinganpa sobre elles. 

CAPITULO XXVI. 

Tyro por se ter regozijado da ruina de Jeru¬ 
salem sera tambem destruida por Nabu- 
chodonosor. A sua ruina encherd de temor 
a todos os povos vizinhos. 
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C1 ACONTECEO no anno undecimo ao 
J~j primeiro do mez que me foi dirigida a 
palavra do Senhor, a qual dizia: 

2 Filho do homem, pelo motivo de que 
Tyro disse fallando de Jerusalem: He bem 
feito que forao quebradas as portas d’esta 
populosa cidade, os seus povos vierao a 
mim : eu me engrandecerei com o que ella 
perdeo, agora que ella esta deserta: 

3 Por tanto isto diz o Senhor Deos: 
Eis-ahi vou eu contra ti, 6 Tyro, e farei 
subir contra ti muitas napoes, como o mar 
faz subir as suas ondas quando se incha. 

4 E ellas destruirao os muros de Tyro, e 
deitarao abaixo as suas torres : e lhe rasparei 
ate o po, e eu a tornarei como huma pedra 
muito liza. 

5 Ella vira a ser no meio do mar como 
bum enxugadouro das redes, porque eu sou 
o que fallei, diz o Senhor Deos; e ella sera 
entregue por presa as napoes. 

6 As suas tilhas, que estao no campo, 
serao tambem passadas ao fio da espada: e 
elles saberao que eu sou o Senhor. 

7 Porque isto diz o Senhor Deos: Eis- 
ahi vou eu a fazer vir das partes do Seten- 
triao para Tyro a Nabuchodonosor rei de 
Babylonia, esse rei dos reis, com cavallos, 
e carropas de guerra, e cavallaria, e com 
grandes tropas, e diversos povos. 

8 Elle fara cahir a golpes de espada as 
tuas filhas, que estao no campo: e te cer- 
cara de Fortins, e fara trincheiras ao redor: 
e levantara o escudo contra ti. 

9 E dispora contra os teus muros as suas 
mantas de guerra, e os seus vaivens, e des- 
truira a forpa das suas maquinas as tuas 
torres. 

10 Pela inundapao dos cavallos d’elle te 
cobrira o po das suas tropas: ao estrondo 
da sua cavallaria, e das rod as, e das carro- 
pas tremerao as tuas muralhas, quando elle 
entrar pelas tuas portas, como quem entra 
pela brecha de huma cidade demolida. 

11 Com as unhas dos seus cavallos pi- 
zara todas as tuas ruas: elle fara passar o 
teu povo pelo gume da espada, e cahirao 
por terra as tuas famosas estatuas. 

12 Elles farao o seu despojo das tuas 
riquezas, saquearao as tuas mercancias: e 
destruirao as tuas muralhas, e arruinarao as 
tuas magnificas casas : e deitarao no meio 
das aguas as tuas pedras, e as tuas madei- 
ras, e o teu po. 

13 E farei cessar a variedade dos teus 
concertos musicos, e nao se ouvira mais em 
ti o som das tuas citharas. 

14 E te tornarei como huma pedra muito 
liza, tu viras a ser hum enxugadouro da re¬ 
des, e nao tornaras a ser edificada: porque 
eu sou o que fallei, diz o Senhor Deos. 

15 Isto diz o Senhor Deos a Tyro: 
Acaso nao tremererao as Ilhas ao estam- 
pido da tua ruina, e ao gemido dos teus 

mortos quando no meio de ti forem dego- 
llados ? 

16 E todos os principes do mar desce- 
rao dos seus thronos: e largarao as insignias 
da sua grandeza, e arrojarao de si os seus 
vestidos bordados, e ficarao cheios d’espan- 
to: elles se assentarao na terra, e attonitos 
com a tua repentina queda pasmarao. 

17 E fazendo huma lamentapao sobre ti, 
te dirao: Como pereceste tu, que habitas 
no mar, 6 cidade inclyta, que tens sido po- 
derosa no mar com os teus habitadores, a 
quem todos temiao ? 

18 Agora pasmarao as naos no dia da 
tua espantosa ruina: e ficarao turbadas as 
Ilhas no mar, vendo que ninguem sahe dos 
teus pbrtos. 

19 Porque isto diz o Senhor Deos : 
Quando eu te tiver reduzido a huma cidade 
deserta, como as cidades, que nao sao habi- 
tadas : e quando tiver feito vir sobre ti hum 
abysmo, e te tiver coberto hum diluvio 
d’aguas : 

20 E quando te liver precipitado com 
aquelles, que descem ao lago, para te aj un¬ 
tar a multidao dos mortos eternos, e te tiver 
collocado no fundo da terra com os que sao 
levados ao lago, para ficares sempre desha- 
bitada, como as solidoes antigas: quando 
eu ja tiver estabelecido a minha gloria na 
terra dos viventes, 

21 Eu te reduzirei a nada, e tu mais nao 
existiras, e ainda que te busquem, nao te 
acharao mais para sempre, diz o Senhor 
Deos. 

CAPITULO XXVII. 
Cantico lugubre sobre a ruina de Tyro. 

Descripgdo da sua belleza, da sua forga, 
das suas riquezas, do seu commercio. A sua 
cahida enchera de assombro a todos os pb- 
vos maritimos. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Tu pois, filho do homem, faze huma 
lamentapao sobre Tyro: 

3 E diras a mesma Tyro, que habita na 
entrada do mar, a este emporio do commer¬ 
cio dos povos de tantas Ilhas : Isto diz o 
Senhor Deos: O’ Tyro, tu disseste: Eu 
sou de huma fermosura perfeita, 

4 E situada no eoracao do mar. Os teus 
vizinhos, que te edificarao, completarao a 
tua fermosura: 

5 De faia de Sanir te fabricarao, com 
todas as cobertas dos teus vasos do mar: 
elles tomarao hum cedro do Libano para te 
fazer hum mastro. 

6 Elles applainarao os carvalhos de Basan 
para os teus remos: e de marfim da India 
te fizerao os teus bancos, e de madeiras das 
Ilhas d’ltalia as tuas camaras de poppa. 

7 O fino linho do Egypto tecido em bor- 
dadura te compoz a vbla para se por no 
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mastro: o jacintho, e a purpura das Ilhas 
de Elisa fizerao o teu pavilhao. 

8 Os habitantes de Sidonia, e de Arada 
forao os teus remeiros : os te'us sabios, 6 
Tyro, forao os teus pilotos. 

9 Os velhos de Gebal, e os mais habeis 
d’entre elles, derao os seus marinheiros, 
para te servirem em toda a equipagem dos 
teus baixeis: todos os navios do mar, e os 
seus marinheiros estiverao 'entre o povo da 
tua negocia^ao. 

10 Os Persas, e os da Lydia, e os da 
Libya erao as tuas gentes de guerra no teu 
exercito: elles suspendferao em ti os seus 
escudos, e capacetes para te servirem de or- 
namento. 

11 Os filhos de Arada com o teu exer¬ 
cito estavao sobre as tuas muralhas em cir- 
cuito : e ate os Pygmeos que estavao nas 
tuas torres, pendurarao as suas aljavas a 
roda dos teus muros: elles completarao a 
tua fermosura. 

12 Os Carthagineses, que traficavao com- 
tigo, trazendo-te toda e casta de riquezas, 
encherao os teus mercados de prata, de 
ferro, de estanho, e de chumbo. 

13 A Grecia, Timbal, e Mosoch tambem 
estes sustentavao o teu commercio: trouxe- 
rao ao teu povo escravos, e vasos de metal. 

14 Da casa de Thogorma trouxerao a tua 
prafa cavallos, e cavalleiros, e machos. 

15 Os filhos de Dedan negociarao com- 
tigo : o commercio das tuas manufacturas se 
extendeo a muitas Ilhas : elles em troca das 
mercadorias te derao dentes de marfim, e de 
pao ebano. 

16 Os Syros se metterao no teu trafico 
por causa da multidao das tuas obras, expo¬ 
zerao a venda nos teus mercados perolas, e 
purpura, e estofos bordados de pequenos 
escudos, linhos linos, e sedas, e toda a casta 
de mercadorias preciosas. 

17 Os povos de Juda, e da terra d’lsrael 
forao os mesmos, que commerciarao com- 
tigo no melhor trigo, elles pozerao de venda 
nas tuas feiras o balsamo, e o mel, e o azei- 
te, e a resina. 

18 O de Damasco traficava comtigo pela 
abundante variedade dos teus generos, pela 
multidao de varias riquezas, em vinho gene- 
roso, em Ians da mais alva cor. 

19 Os da tribu de Dan, e os da Grecia, 
e os de Mosel, expozerao k venda nos teus 
mercados obras de ferro polido : a nlyrrha 
destillada, e a cana aromatica entravao no 
teu commercio. 

20 Os de Dedan traficavao comtigo pelos 
teus magnificos tapetes para assento. 

21 A Arabia, e todos os principes de 
Cedar, estavao tambem mettidos na depen¬ 
dence do teu commercio: com cordeiros, e 
carneiros, e cabritos vinhao a ti para com¬ 
mercial- comtigo. 

22 Os vendedores de Saba e de lteema 
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commerciavao tambem comtigo : com todos 
os mais subidos aromas, e pedras preciosas, 
e ouro, que expozerao a venda nos teus 
mercados. 

23 Haran, e Chdne, e Eden entrav&o 
igualmente no teu negocio: Sabh, Assur, e 
Chelmad vinhao vender-te as suas merca¬ 
dorias. 

24 Elles tinhao comtigo hum trafico de 
diversos generos, trazendo-te fardos de ja¬ 
cintho, e de bordados de varias cores, e de 
ricas preciosidades, que vinhao embrulha- 
das, e atadas com cordas : tambem ajunta- 
vao a isto madeira de cedro para negociar 
comtigo. 

25 Os teus vasos faziao o teu commercio 
principal: e tu foste cheia de bens, e ele- 
vada a mais sublime gloria no coracao do 
mar. 

26 Os teus remeiros te conduzirao sobre 
grandes aguas : o vento do Meiodia te que- 
brou no coracao do mar. 

27 As tuas riquezas, e os teus thesouros, 
e a tua equipagem tao grande, os teus mari¬ 
nheiros, e os teus pilotos, que dispunhao de 
tudo o que servia a tua grandeza, e que go- 
vernavao a tua tripolafao: tambem as tuas 
gentes de guerra, que pelejavao por ti, com 
toda a multidao do povo, que estava no 
meio de ti : cahirao todos juntos no fundo 
do mar no dia da tua ruina. 

28 Ao estrondo da gritaria dos teus pilo¬ 
tos se turbarao as frotas. 

29 E todos os que tinhao o remo desce- 
rao dos seus vasos: os marinheiros, e todos 
os pilotos do mar pararao em terra: 

30 E farao sobre ti hum grande pranto 
em altas vozes, e gritarao com amargura: e 
deitarao po sobre as suas cabejas, e se co- 
brirao de cinza. 

31 E se raparao por tua causa os cabe- 
llos, e se vestirao de cilicios: e na amargura 
do seu coracao elles derramarao lagrimas 
sobre ti, com hum pranto amargosissimo. 

32 E farao sobre ti lugubres canticos, e 
chorarao a tua desgrapa, dizendo: Que ci- 
dade ha como Tyro, que emudeceo no meio 
do mar? 

33 Tu, o Tyro, que pela exportayao das 
tuas mercancias por mar encheste de bens a 
tantos povos : pela multidao das tuas rique¬ 
zas, e das tuas nafoes enriqueceste os reis 
da terra. 

34 Agora foste tu quebrada pelo mar, as 
tuas riquezas estao no fundo das suas aguas, 
e essa tua multidao de gente, que vivia no 
meio de ti, toda pereceo. 

35 Todos os habitantes das Ilhas estao a 
teu respeito cheios de espanto : e todos os 
seus reis feridos d’esta tempestade mudarao 
de rosto. 

36 Os negociantes de todos os povos te 
d£rao muitas vaias: tu foste reduzida a nada, 
e tu nao serus jamais restabelecida. 
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CAPITULO XXVIII. 
Prophecia da ruina do principe de Tyro. 

Cantico litgubre sobre esta ruina. Pro¬ 
phecia sobre a desolagdo de Sido7iia. Pro- 
messci do restabelecimento d’Israel. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Filho do homem, dize ao principe de 
Tyro: Isto diz o Senhor Deos: Pelo mo- 
tivo de que o teu corapao se elevou, e tu 
disseste: Eu sou Deos, e estou assentado 
sobre a cadeira de Deos no meio do mar: 
sendo homem, e nao Deos, e avaliaste o teu 
corapao como o corapao de hum Deos. 

3 Eis-ahi esta que tu es mais sabio que 
Daniel: nenhum segredo ha occulto a ti. 

4 Tu te fizeste poderoso pela tua sabedo- 
ria, e pela tua prudencia: e ajuntaste ouro 
e prata nos teus thesouros. 

5 Tu accrescentaste o teu poder pela 
extensao da tua sabedoria, e pel^ multipli- 
capao do teu commercio : e o teu corapao 
se elevou na tua fortaleza. 

6 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos: 
Pelo motivo de que o teu coracao se elevou, 
como se fosse o coracao de hum Deos: 

7 Por isso eis-ahi vou eu a fazer vir sobre 
ti huns estrangeiros, os mais poderosos d’en- 
tre as Gentes: e desembainharao as suas 
espadas contra a fermosura da tua sabedo¬ 
ria, e affearao a tua belleza. 

8 Elies te matarao, e te precipitarao do 
throno: e tu morreras na perda dos que 
serao mortos no corapao do mar. 

9 Acaso fallaras tu diante dos teus mata- 
dores, dizendo: Eu sou Deos: sendo tu 
hum homem sujeito ao poder dos que te 
matao, e nao hum Deos? 

10 Tu morreras da morte dos incircum- 
cidados a mao de estrangeiros: porque eu 
sou o que fallei, diz o Senhor Deos. 

11 E foi-me dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia : Filho do homem, levan- 
ta hum grande pranto sobre o rei de Tyro: 

12 E dir-lhe-has: Isto diz o Senhor 
Deos : Tu eras o sello da semelhanpa, cheio 
de sabedoria, e perfeito na belleza, 

13 Tu estiveste nas delicias do Paraiso 
de Deos: o teu vestido estava ornado de 
toda a casta de pedras preciosas : o sardio, 
o topazio, e o jaspe, a chrysolitha, e a cor- 
nelina, e o berillo, a saffira, e o carbunculo, 
e a esmeralda: o ouro, tudo foi empregado 
em realcar a tua fermosura: e os teus in- 
strumentos forao preparados no dia, em que 
foste criado. 

14 Tu eras hum cherubim, que estendia 
as suas azas, e protegia a area e o propicia- 
torio, e eu te puz sobre o monte santo de 
Deos, tu andaste no meio das pedras incen- 
didas. 

15 Tu eras perfeito nos teus caminhos 
des do dia da tua criapao, ate que a iniqui- 
dade se achou em ti. 

[Port.] 

j 16 Na multiplicapao do teu commercio 
se enehrhao as tuas entranhas de iniquidade, 
e cahiste no peccado : e eu te lancei fora do 
monte de Deos, e te exterminei, 6 cheru¬ 
bim protegente, do meio das pedras ineen- 
didas. 

17 E o teu corapao se elevou no teu 
esplendor: tu perdeste a tua sabedoria na 
tua fermosura, eu te lancei por terra: eu te 
expuz diante da face dos reis, para que 
elles te vissem. 

18 Tu violaste a tua santidade pela mul- 
tidao das tuas iniquidades, e pelas injuslipas 
do teu commercio: eu pois farei sahir do 
meio do ti hum fogo, que te devore e te 
reduzirei em cinza sobre a terra, aos olhos 
de todos os que te virem. 

19 Todos os que te virem entre as na- 
poes, ficarao espantados de ti: tu foste anni- 
quilado, e nao tornaras mais a ser. 

20 E foi-me dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia: 

21 Filho do homem, vira o teu rosto 
para Sidonia: e prophetizaras sobre ella, 

22 E diras: Isto diz o Senhor Deos : 
Eis-aqui venho eu a ti, 6 Sidonia, e eu 
serei glorificado no meio de ti: e saberao, 
que eu sou o Senhor, quando eu tiver n’ella 
exercitado os meus juizos, e n’ella for sanc- 
tificado. 

123 E farei atear n’ella peste, e correr o 
sangue pelas suas ruas: e cahirhS no meio 
d’ella mortos h espada por todos os seus 
contornos: e saberao que eu sou o Senhor. 

24 E Sidonia nao sera mais para a casa 
d’lsrael hum tropepo de amargura, e huma 
espinha que cause dor de todas as partes ao 
redor d’aquelles, que lhe sao contrarios: e 
saberao que eu sou o Senhor Deos. 

25 Isto diz o Senhor Deos : Quando eu 
tiver ajuntado a casa d’lsrael d’entre os 
povos, em que tem andado dispersos, serei 
eu sanctificado n’elles aos olhos das Gentes : 
e elles habitarao na sua terra, que eu dei a 
meu servo Jacob. 

26 E habitarao n’ella sem temor algum : 
e edificarao casas, e plantarao vinhas, e vi- 
verao n’uma inteira seguranpa, quando eu 
tiver exercitado os meus juizos sobre todos 
os que sao seus adversaries em contorno: e 
saberao que eu sou o Senhor Deos d’elles. 

CAPITULO XXIX. 
Prophecia contra o rei do Egypto. 

O dia onze do decimo mez do anno 
decimo, me foi dirigida a palavra do 

Senhor, a qual dizia : 
2 Filho do homem, poe o teu rosto con¬ 

tra Pharao rei do Egypto, e prophetizar-lhe- 
has tudo o que esta para acontecer a elle, e 
ao Egypto. 

3 Falla-lhe, e dize-lhe : Isto diz o Se¬ 
nhor Deos: Eis-aqui venho eu a ti, 6 Pha¬ 
rao rei do Egypto, dragao enorme, que te 
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deitas no meio dos teus rios, e dizes: O 
rio he men, e eu sou o que a mim rnesmo 
me criei. 

4 E te porei nos queixos hum freio: e 
prenderei os peixes dos teus rios as tuas 
escamas: e eu te tirarei para fora do meio 
dos teus rios, e todos os teus peixes estarao 
pegados as tuas escamas. 

5 E te lanfarei para o deserto, e a todos 
os peixes do teu rio : tu cahiras sobre a face 
da terra, nao te levantarao, nem te sepul- 
tarao: eu te dei por pasto as alimarias da 
terra, e as aves do ceo: 

6 E todos os habitantes do Egypto sa¬ 
berao que eu sou o Senhor: pois que tu 
foste para a casa d’Israel hum bordao de 
canna. 

7 Quando elles te tomarao na mao, e tu 
te quebraste, e lhes rasgaste todo o hombro: 
e quando elles euidavao que se seguravao 
em ti, tu te fizeste em pedacos, e lhes fizeste 
arrebentar todos os seus rins. 

8 Por essa causa isto diz o Senhor Deos: 
Eis-ahi vou eu a fazer cahir a espada sobre 
ti: e eu matarei d’entre vos os homens e as 
alimarias. 

9 E a Terra do Egypto sera reduzida a 
hum deserto, e a huma solidao : e elles sa¬ 
berao que eu sou o Senhor: porque tu dis- 
seste: O rio he meu, e eu he que o fiz. 

10 Por isso eis-me aqui contra ti, e con¬ 
tra os teus rios: e mudarei a Terra do 
Egypto n’umas solidoes, depois que a guerra 
a tiver assolado, des da torre de Syene ate 
os confins de Ethiopia. 

11 Nao passara por ella pe de homem, 
nem andara n’ella pe d’alimaria: e nao sera 
habitada quarenta annos. 

12 E porei a Terra do Egypto ja deserta 
na classe dos paizes desertos, e as suas 
cidades na classe das cidades destruidas, e 
ellas estarao desoladas quarenta annos: e 
espalharei para diversas nayoes aos Egyp- 
cios, e os deitarei ao vento para varias 
terras. 

13 Porque isto diz o Senhor Deos : De¬ 
pois de findos quarenta annos, eu tornarei a 
ajuntar os Egypcios do meio dos povos, 
para onde elles tinhao sido espalhados. 

14 E tornarei a trazer os cativos do 
Egypto, e os estabelecerei na terra de Fila¬ 
tures, na terra da sua nascen^a : e elles fi¬ 
carao sendo alii hum reino humilde : 

15 0 Egypto sera o mais humilde de to¬ 
dos os reinos, e se nao tornara mais a levan- 
tar por cima das na^oes, e eu os diminuirei, 
para que nao dominem sobre as Gentes. 

16 E nao serao mais a confian^a da casa 
d’lsrael, ensinando-lhes a iniquidade, para 
que fujao de mim, e os sigao: e saberao que 
eu sou o Senhor Deos. 

17 E no anno vinte e sete, no primeiro 
dia do primeiro mez, aconteceo isto: foi-me 
dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: 
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18 Filho do homem, Nabuchodonosor 
rei de Babylonia, me rendeo com o seu 
exercito hum grande servifo no cerco de 
Tyro: todas as cabe$:as ficarao calvas, e 
todos os hombros ficarao pelados: e com 
tudo nem a elle, nem ao seu exercito se deo 
alguma recompensa em atten^ao de Tyro, 
pelo servifo que me fez na tomada d’ella. 

19 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos: 
Eis-ahi vou eu por a Nabuchodonosor rei de 
Babylonia na Terra do Egypto: e lhe to- 
mara todo o povo, e fara d’elle a sua presa, 
e repartira os seus despojos: e esta sera a 
recompensa que tera o seu exercito, 

20 E assim sera pago do servifo que me 
fez no cerco d’esta cidade : eu lhe entreguei 
a Terra do Egypto, porque elle trabalhou 
para mim, diz o Senhor Deos. 

21 N’aquelle dia reflorecera o poder da 
casa d’lsrael, e eu te abrirei a boca no meio 
d’elles; e saberao que eu sou o Senhor. 

CAPITULO XXX. 
Desolagao proximo do Egypto. A Ethiopia 

jicara com isso toda assustada. 0 Senhor 
acaburd de quebrar o braqo de Pharab, e 
fortificara o braqo do rei de liaby Ionia. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Filho do homem, prophetiza e dize: 
Isto diz o Senhor Deos: Dai urros, ai, ai 
do dia: 

3 Porque o dia esta perto, e se appro- 
pinqua o dia do Senhor : esse dia de nubla- 
do, que sera o tempo das na^oes. 

4 E a espada vira ao Egypto; e o pavor 
se apossara da Ethiopia, quando elles ca- 
hirem feridos no Egypto, e for tirada a sua 
multidao, e destruidos os seus fundamentos. 

5 A Ethiopia, e a Libya, e os Lydios, e 
todos os outros povos, e Cub, e os filhos da 
terra do concerto, cahirao com elles debaixo 
do gume da espada. 

6 Isto diz o Senhor Deos : E os que 
sostinhao o Egypto, cahirao, e a soberba do 
seu imperio sera destruida; elles cahirad 
aos golpes da espada no Egypto desde 
Syene, diz o Senhor Deos dos exercitos. 

7 E ficarao dispersos no meio de terras 
desoladas, e as suas cidades serao postas na 
classe das cidades desertas. 

8 E elles saberao que eu sou o Senhor: 
quando eu tiver posto fogo ao Egypto, e 
forem desfeitos todos os que lhe davao 
auxilio. 

9 N’aquelle dia sahirao de diante da mi- 
nha face messageiros embareados em gales 
para quebrar a ousadia da Ethiopia, e ha- 
vera espanto entre elles no dia do Egypto, 
porque este dia chegara sem duvida. 

10 Isto diz o Senhor Deos: Eu farei 
cessar a multidao do Egypto pela mao de 
Nabuchodonosor rei de Babylonia. 

11 Elle mesmo, e o seu povo com elle os 
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mais fortes das Gentes serao levados para diversas terras, e elles saberao que eu sou o 
perderem a. terra: e desembainharao as suas‘Senhor. 
espadas sobre o Egypto : e encherao a terra 
de mortos. 

12 E seecarei a madres dos rios, e entre- 
garei a terra nas mass dos pessimos: e des- 
truirei esta terra, e tudo o que ella contem 
pela mao dos estrangeiros, eu o Senhor he 
que fallei 

CAPITULO XXXI. 
O Senhor exhorta o rei do Egypto a que 

considere o poder do rei da Assyria, o quid 
ainda que muito mais poderoso, foi intei- 
ramente destruido. A mesma sorte se an- 
nuncia ao rei do Egypto. 

13 Isto diz o Senhor Deos: E extermi-! 1^ ACONTECEO no anno undecimo,"no 
rPi Qvj Pctafunc p fsrpi ppqwt ns iHnlnc rlo J—* fprppirn mP7 an nrimnirn rln mP7 nno narei as estatuas, e farei cessar os idolos de 

Memphis: e nao tornara mais a ha ver prin 
terceiro mez, ao primeiro do mez, que 

me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual 
cipe da Terra do Egypto : e eu espalharei o1 dizia : 
terror pela Terra do Egypto. j 2 Filho do homern, dize a Pharao rei do 

14 E arruinarei o paiz de Phathures, e Egypto, e ao seu povo : A quem te tens tu 
metterei fogo em Taphnis, e exercitarei os j assemelhado na tua grandeza ? 
meus juizos em Alexandria. 3 Eis-ahi tens tu a Assur como hum 

15 E derramarei a minha indignapao so- cedro no Libano, fermoso nos ramos, e 
frondoso nas folhas, e levantado na altura, 
e d’entre asua densa ramada se elevou a sua 
copa. 

4 As chuvas o criarao, hum grande con- 

bre Pelusio, que he a forpa do Egypto, e 
farei rnorrer essa multidao de Alexandria, 

16 E metterei fogo no Egypto: Pelusio 
sentira dores como a rnulher que esta para 
parir, e Alexandria sera destruida, e em juncto d’aguas o fez levantar-se muito alto : 
Memphis havera quotidianos apertos. os seus rios corriao em torno das suas raizes, 

17 Os mancebos de Heliopole e de Bu- e elle mandou os seus regatos a todas as 
basto cahirao mortos ao fio da espada, e as arvores da circumvizinhanca. 
mulheres serao levadas cativas. i 5 Por isso a sua altura se elevou sobre 

18 E o dia se fara "negro em Taphnis, todas as arvores do paiz : e se multiplicarao 
quando eu quebrar alii os sceptros do Egyp- os seus brapos, e se elevarao os seus ramos 
to, e faltar n’elle a soberba do seu poder: por causa das muitas aguas. 
cobri-lo-ha hum nublado: e as suas filhas 6 E como elle atirava com a sua sombra 
serao levadas para o cativeiro. a muito longe, todas as aves do ceo fizerao 

19 E exercitarei no Egypto os meus jui- os seus ninhos sobre os seus ramos, e todas 
zos: e elles saberao que eu sou o Senhor. as alimarias dos bosques fizerao criapao de- 

20 E aconteceo no anno undecimo, no baixo da sua copa, e hum grande numero de 
primeiro mez, aos sete do mez, que me Gentes habitava bebaixo da sombra de suas 
foi dirigida a palavra do Senhor, a qual folhas. 
dizia : j 7 E era elle fermosissimo pela sua gran- 

21 Filho do homem, eu quebrei o brapo deza, e pela dilatada extensao de seus bra- 
de Pharao rei do Egypto: e eis-ahi esta que pos : porque a sua raiz estava perto de 
elle nao foi envolvido, para se lhe restituir a grandes aguas. 
suade, para se atar com tiras, e se embrulhar 8 No Jardim de Deos nao havia cedros 
em toalhas, para que tendo recobrado a for-1 alguns mais altos do que elle, as faias nao 
pa, podesse menear a espada. i igualavao a sua altura, nem os platanos lhe 

22 Por tanto isto diz o Senhor DeosPerao iguaes na sua ramagem : nenhuma 
Eis-me aqui contra Pharao rei do Egypto,' arvore do Jardim de Deos se assemelhou a 
e esmigalharei o seu brapo forte, mas que-' elle, nem a sua fermosura. 
brado, e farei cahir a espada da sua mao : j 9 Por quanto eu o fiz vistoso, e de muitos 

23 E porei dispersos aos do Egypto entre e espessos ramos : e tiverao d’elle emulapao 
as Gentes, e os lanparei ao vento por diversas todas as arvores deliciosas, que havia no 
terras. 1 Jardim de Deos. 

24 Ao raesmo tempo eu fortificarei os 10 Por essa causa isto diz o Senhor Deos: 
brapos do rei de Babylonia, e metter-lhe-hei Porque este cedro se elevou na sua altura, 
a minha espada na sua mao: e quebrarei os e lanpou tao alta a ponta dos seus verdes e 
brapos de Pharao, e darao grandes gemidos copados lamos, e porque o seu corapao se 
os que forem mortos diante de seus olhos. elevou na sua grandeza: 

25 E fortificarei os brapos do rei de Ba-1 11 Eu o entreguei nas maos do mais forte 
bylonia, e os brapos de Pharao ficarao sem das Gentes, elle o tratara como me der na 
forpa alguma: e elles saberao que eu sou o vontade : eu o rejeitei, como a sua impie- 
Senhor, quando eu metter a minha espada dade o merecia. 
na mao do rei de Babylonia, e elle a estender 12 E huns estrangeiros, e os mais crueis 
sobre a Terra do Egypto. | de todos os povos o cortarao pelo pe, e o 

26 E porei dispersos aos do Egypto entre lanparao sobre os montes, e os seus ramos 
as napoes, e lanpa-los-hei ao vento para1 cahirao de todas as partes ao longo dos val- 
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les, e os seus bravos serao quebrados sob re 
todos os rochedos da terra: e todos os povos 
do inundo se retirarao de estar debaixo da 
sua sombra, e o deixarao. 

13 Todas as aves do Ceo habitarao nas 
suas ruinas, e todas as alimarias da terra se 
acolherao para debaixo da sua ramada. 

14 For isso todas as arvores plantadas 
sobre as aguas, nao se elevarao na sua al- 
tura, nem estenderao o seu cume por entre 
a reboleira dos bosques e suas ramadas, nem 
essas arvores todas, que tem o regadio das 
aguas, se sosterao na sua elevacao : porque 
todos forao entregues a morte, lan^ados no 
fundo da terra, no meio dos filhos dos ho- 
mens, entre aquelles, que descem ao lago. 

15 Isto diz o Senhor Deos : No dia em 
que elle desceo aos infernos, fiz eu que hou- 
vesse hum grande luto, eu o cobii do abys- 
mo: e detive os rios que o regavao, e 
coliibi as grandes aguas: o Libano se en- 
tristeceo com a sua cahida, e todas as arvores 
do campo estremecerao. 

16 Eu commovi as Gentes ao estampido 
da sua ruina, quando eu o conduzia ao in¬ 
ferno, com os que desciao ao lago : e se 
consolarao no fundo da terra todas as arvores 
de deleite, egregias, e preclaras do Libano, 
todas as que erao regadas com as aguas. 

17 Porque tambem esses mesmos com 
elle descerao ao inferno entre os que forao 
mortos pela espada: e o bra^o de cada hum 
se assentara a sua sombra no meio das 
napoes. 

ISA quern te assemelhaste tu, 6 inclyto 
e sublime entre as arvores das delicias? Eis- 
ahi foste precipitado com todas essas arvores 
deliciosas no fundo da terra: tu dormiras 
no meio dos incircumcidados, com os que 
forao mortos pela espada, tal he a sorte de 
Pharao, e de todo o seu povo, diz o Senhor 
Deos. 

CAPITULO XXXII. 
Oantico lugubre sobre o ruina de Pharao. 

Outro cantico lugubre sobre a ruina do 
Egypto. 

"O ACONTECEO que, no anno duodeci- 
mo, no mez duodecimo, ao primeiro do 

Inez, me foi dirigida a palavra do Senhor, a 
qual dizia: 

2 Filho do homem, faze pranto sobre 
Pharao rei do Egypto, e dir-lhe-has: Tu 
te assemelhaste ao Leao das Gentes, e ao 
dragao, que esta no mar: e tu ferias com as 
pontas tudo o que estava nos teus rios, e 
turbavas as aguas com os teus pes, e pizavas 
as corrpntes d’ellas. 

3 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos: 
Eu estenderei sobre ti a minha rede na mul- 
tidao de muitos povos, e eu te tirarei para 
fora na minha rede. 

4 E te arrojarei em terra, lanjar-te-hei 
gobre a face do campo: e farei pousar so- 
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bre ti todas as aves do ceo, e fartarei do text 
corpo as alimarias de toda a terra. 

5 E espalharei as tuas carnes por cima 
dos montes, e encherei os teus outeiros do 
teu sangue podre. 

6 E regarei a terra por cima dos montes 
com o cheiro insupportavel do teu sangue, 
e os valles ficarao cheios do que tiver sa- 
hido de ti. 

7 E enlutarei o ceo, quando fores morto, 
e farei ennegrecer as suas estrellas: encobri- 
rei o sol com huma nuvem, e a lua nao 
dara a sua luz. 

8 Eu farei que todos os lumiares do ceo 
se entristefao sobre a tua perda: e espalha¬ 
rei as trevas sobre u tua terra, diz o Senhor 
Deos, quando os teus feridos cahirem no 
meio da terra, diz o Senhor Dfeos. 

9 E farei bramir o corafao de muitos 
povos, quando tiver espalhado a nova da 
tua ruina entre as Gentes sobre huns paizes, 
que tu nao conheces. 

10 E farei com que muitos povos fiquem 
attonitos a vista da tua perda: e deixar-se- 
hao por causa d’ella os seus reis possuir em 
extremo de hum formidavel horror, quando 
a minha espada comefar a voar sobre os 
rostos d’elles : e se espantara repentina- 
mente cada hum, desconfiando da sua pro¬ 
pria vida no dia da tua ruina. 

11 Porque isto diz o Senhor Deos: A 
espada do rei de Babylonia vira sobre ti, 

12 Eu pelas espadas dos fortes desfarei 
as tuas numerosas tropas: todos estes povos 
sao inexpugnaveis: e elles destruirao a so- 
berba do Egypto, e toda a sua multidao 
sera dissipada. 

13 E farei perecer todas as suas alimarias, 
que se criavao ao longo das muitas aguas: 
e nao as turvara jamais pe de homem, nem 
unha de alimarias as enlodara. 

14 Entao tornarei eu purissimas as suas 
aguas, e farei correr os seus rios como a 
azeite, diz o Senhor Deos : 

15 Quando eu tiver desolado a Terra do 
Egypto : sera porem despojada a terra de 
quanto n’ella ha, quando eu ferir a todos os 
seus habitadores: e elles saberao que eu sou 
o Senhor. 

16 Este he o pranto que tu deves fazer, e 
d’esta sorte he que hao de chorar a Pharao; 
as filhas das Gentes o lamentarao: sobre o 
Egypto, e sobre a sua multidao o chorarao, 
diz o Senhor Deos. 

17 E aconteceo que no anno duodecimo, 
aos quinze do mez me foi dirigida a palavra 
do Senhor, a qual dizia : 

18 Filho do homem, canta hum cantico 
lugubre sobre todo o povo do Egypto: e 
precipita-o a elle mesmo, e as filhas das 
Gentes fortes na terra mais baixa com aquel¬ 
les, que descem ao lago. 

19 Em que es tu mais estimavel? desce, 
e dorme com os incircumcidados. 
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20 Elies cahiraS todos no meio d’aquel- 
les, que forao mortos a espada: foi dada a 
espada, precipitarao-no a elle, e a todos os 
seus povos. 

21 Do meio do inferno virao fallar-lhe os 
mais poderosos d’entre os fortes, que la des¬ 
cerao com os que tinhao vindo em seu soc- 
corro, e que tendo passado pelo fio da espa¬ 
da, morrerao incircumcidados. 

22 Alii esta Assur, e toda a sua multidao 
de povo: os seus sepulchres estao ao redor 
d’elle : todos elles forao mortos, e os mes- 
mos que cahirao a golpes da espada. 

23 Cujos sepulchres forao postos no 
mais profundo do lago: e todo o seu povo 
foi sepultado ao redor do seu sepulchre : 
toda esta turba multa de mortos, e que 
perecerao a espada, os quaes n’outro tempo 
tinhao causado terror na terra dos viventes. 

24 Alii esta Elam, e todo o seu povo ao 
redor do seu sepulchre : todos estes sao os 
que forao mortos, e passados ao fio da espa¬ 
da : os que descerao incircumcidados aos 
mais baixos lugares da terra: os que diffun- 
dirao o seu terror na terra dos viventes, e 
que levarao sobre si a ignominia com os 
que descem ao lago. 

25 Elies pozerao o leito d’elle entre todos 
os seus povos no meio dos que forao mor¬ 
tos : os seus sepulchres estao ao redor 
d’elle : todos estes sao huns incircumcida¬ 
dos, e forao passados ao fio da espada: 
porque infundirao o seu terror na terra dos 
viventes, e levarao sobre si a ignominia com 
os que descem ao lago: elles forao postos 
no meio dos que tinhao sido mortos. 

26 Alii se acha Mosoch e Thubal, e todo 
o seu povo: os seus sepulchres estao ao 
redor d’elle : todos estes sao huns incircum¬ 
cidados, e forao mortos, e cahirao debaixo 
da espada: porque diffundirao o seu terror 
na terra dos viventes. 

27 E nao dormirao com os valentes, e 
que cahirao mortos, e com os incircumcida¬ 
dos, aue descerao ao inferno com as suas 
armas, e que pozerao as suas espadas de¬ 
baixo das suas cabefas, e as suas iniquidades 
penetrarao ate os seus ossos : porque elles 
se fizerao o terror dos fortes na terra dos 
viventes. 

28 Tu pois seras tambem reduzido em 
po no meio dos incircumcidados, e dor- 
miras com os que forao passados ao fio da 
espada. 

29 Alii a Idumea, e os seus reis, e todos 
os seus capitaes, que com o seu exercito 
forao postos entre aquelles, que forao 
mortos a espada : e que dormirao com 
os incircumcidados, e com os que descem 
ao lago. 

30 Alii todos os principes do Aquilam, 
e todos os capadores : que forao conduzi- 
dos com os que tinhao sido mortos, todos 
tremendo, e todos confusos, a pezar da sua 

ferocidade : que morr&r&o incircumcidados, 
com os que tinhao perecido a golpes da 
espada, tambem elles levarao sobre si a sua 
confusao com os que descem ao lago. 

31 Pharao os vio, e elle se consolou so¬ 
bre toda a sua multidao, que foi morta pelo 
gume da espada, Pharao os vio, e todo o seu 
exercito, diz o Senhor Deos : 

32 Porque eu espalhei o meu terror pela 
terra dos viventes, e dormio no meio dos 
incircumcidados, com os que tinhao sido 
mortos pela espada: Pharao, e todo o seu 
povo, diz o Senhor Deos. 

CAPITULO XXXIII. 

Ezechiel he constituido sentinela pela casa 
d’Israel. O Senhor ndo quer a perdu da 
casa d'Israel, mas a sua conversao : a qual 
Ezechiel todavia ndo consegue com as suas 
advertencias. 

17 FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

2 Filho do homem, falla aos filhos do 
teu povo, e tu lhes diras : Quando eu tiver 
feito vir a espada sobre huma terra, e o 
povo d’esta terra tomar hum homem dos 
infimos d’entre elles, e o constituir por Ata- 
laia para vigiar sobre elle : 

3 E elle vir que vem a espada sobre esta 
terra, e tocar a trombeta, e avisar d’isto ao 
povo: 

4 E se ouvindo algum, seja elle quem 
quer que for, o som da trombeta, e nao se 
guardar, e sobrevier a espada, e o matar: o 
seu sangue cahira sobre a sua cabe^a. 

5 Elle ouvio o som da trombeta, e nao 
se guardou, cahira sobre elle o seu sangue: 
mas se elle se guardar, salvara a sua alma. 

6 Se ao contrario o atalaia vir que vem 
a espada, e nao tocar a trombeta: e o 
povo se nao guardar, e vier a espada, e 
levar huma alma d’entre elles: este tal foi 
por certo apanhado na sua iniquidade, mas 
eu demandarei o seu sangue da mao do 
atalaia. 

7 Ora tu, filho do homem, tu es aquelle 
a quem eu constitui por atalaia a casa 
d’Israel: tu pois ouvindo as palavras da 
minha boca, lhas anpunciaras a elles da mi- 
nha parte. 

8 Se dizendo eu ao impio, Impio, tu 
infallivelmente morreras : nao fallares tu ao 
impio, para elle se guardar do seu ca- 
minho : morrera esse impio na sua ini¬ 
quidade, mas eu requererei da tua mao o 
seu sangue. 

9 Se advertindo tu por£m o impio que 
se converta dos seus caminhos, elle se nao 
converter do seu caminho : morrera elle na 
tua alma. 

10 Tu pois, filho do homem, dize a casa 
d’lsrael : Assim fallastes vos, dizendo : As 
nossas iniquidades, e os nossos peccados 
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estao sobre nos, e nos apodrecemos n’elles: 
corao poderemos nos logo viver? 

11 Responde-lhes assim : Eu juro por 
minha vida, diz o Senhor Deos : que eu 
nao quero a morte do impio, mas sim que o 
impio se eonverta do seu caminho, e viva. 
Convertei-vos, convertei-vos, deixando os 
vossos pessimos caminhos : e porque haveis 
vos de morrer, casa de Israel ? 

12 Tu pois, filho do homem, dize aos 
filhos do teu povo: Em qualquer dia que o 
justo peccar, a sua justica nao o livrara: e 
em qualquer dia que o impio se converter 
da sua impiedade, a impiedade lhe nao 
fara mal: e em qualquer dia que o justo 
venha a peccar, elle nao podera viver na 
sua justif a. 

13 Ainda quando eu disser ao justo que 
tera vida, e elle confiado na sua justica 
commetter a iniquidade ; todas as suas 
obras de justifa serao entregues ao esqueci- 
mento, e elle na sua iniquidade que com- 
metteo, n’essa mesma morrera. 

14 Se porem depois que eu tiver dito ao 
impio: Tu certissimamente morreras : e elle 
lizer penitencia do seu peccado, e obrar con- 
forme a rectidao e a justija, 

15 E se esse impio restituir o penhor 
que lhe foi confiado, e se tornar a seu dono 
os bens que furtou, se andar nos manda- 
mentos da vida, e nao fizer nada de in- 
justo : elle vivera certissimamente, e nao 
morrera: 

16 Nenhum dos peccados que commet- 
teo lhe sera imputado : elle fez o que era 
recto e justo, assim elle certissimamente vi¬ 
vera. 

17 Depois d’isto replicarao os filhos do 
teu povo : O caminho do Senhor nao he 
justo, e o caminho d’elles he injusto. 

18 Porque quando o justo se apartar da 
sua justica, e commetter obras de iniqui¬ 
dade, elle morrera n’ellas. 

19 Pelo contrario, quando o impio deixar 
a sua impiedade, e fizer obras de rectidao e 
justica, elle vivera por ellas. 

20 Ainda assim clizeis vos: O caminho do 
Senhor nao he recto. Casa d’lsrael, eu hei 
de julgar a cada hum de vos segundo os 
sens proprios caminhos. 

21 E aconteceo no anno duodecimo, no 
decinjo mez, aos sinco do mez da nossa 
transmigrafao, que hum homem que tinha 
fugido de Jerusalem, me veio buscar, dizen- 
do : A cidade foi devastada. 

22 Ora a mao do Senhor se me tinha 
dado a sentir na tarde do dia antecedente ao 
em que tinha chegado o homem que fugira : 
e abrio a minha boca antes q lie o tal homem 
viesse ter comigo pela manha, e tendo-me 
sido aberta a boca, nao fiquei mais em si- 
lencio. 

23 E foi-me dirigida a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia : 
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24 Filho do homem, os que habitao 
n’essas casas arruinadas sobre a terra d’ls- 
rael, fallando assim dizem: Abrahao era 
hum so homem, e elle possuio esta terra por 
heranya: nos outros porem somos muitos, 
a nos he que foi dada esta terra para a pos- 
suirmos. 

25 Dir-lhes-has por tanto : Isto diz o Se¬ 
nhor Deos : Vos que comeis as vossas vian- 
das com sangue, e levantais os vossos olhos 
para as vossas immundicias, o que derra- 
mais o sangue alheio : por ventura pos- 
suireis esta terra como vossa heranf a ? 

26 Vos sempre estivestes promptos para 
puxar pcla espada, vos commettestes abomi- 
nacoes, e cada hum de vos tem violado a 
mulher de seu proximo: e entao possuires 
vos esta terra como heranfa? 

27 Tu Ihes diras isto : Assim diz o Se¬ 
nhor Deos : Eu juro por minha vida, que 
os que habitao n’esses lugares arminados, 
perecerao a espada: e os que estao nos 
campos, serao entregues as feras para que 
os devorem: e os que se acolherao aos lu¬ 
gares fortes, e as cavernas, morrerao de peste. 

28 E reduzirei esta terra a huma solidao, 
e a hum deserto, e desfalecera a sua altiva 
fortaleza: e os monies d’lsrael serao desola- 
dos, sem que haja pessoa alguma, que por 
elles passe. 

29 E elles saberao, que eu sou o Se¬ 
nhor, quando eu tiver assim tornado deso- 
lada e deserta a terra d’elles por causa de 
todas as suas abominates, que elles tem 
eommettido. 

30 Quanto a ti, filho do homem: os 
filhos do teu povo, que fallao de ti junto 
dos muros, e as portas de suas casas, e 
dizem huns para os outros, cada hum fallan¬ 
do com o seu vizinho: Vinde, e oufamos 
qual seja a palavra que sahe da boca do 
Senhor. 

31 Pelo que elles vem a ti, como hum 
povo que se ajunta em bandos, e elles se 
assentao diante de ti, como sendo meu 
povo: mas elles ouvem as tuas palavras, e 
nao fazem nada do que lhes dizes: porque 
elles as mudao em canticos que repassao 
pela sua boca, entretanto que o seu eorafao 
segue a sua avareza. 

32 E tu a seu respeito es como huma Aria 
de musica, que se canta por hum modo 
doce e agradavel: assim he que elles ouvem 
as tuas palavras com gosto, sem com tudo 
fazerem o que tu lhes dizes. 

33 Mas quando vier o que foi predito, 
(como esta a ponto de vir) entao he que 
elles saberao que houve hum propheta entre 
elles. 

CAPITULO XXXIV. 
Prophecia contra os maos pastores d' Israel. 

O Senhor suscitara no meio d'Israel hum 
pastor unico. Elle fur a, com elles hum 
concerto de paz. 
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FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

2 Filho do homem, prophetiza sobre os 
pastores d’Israel: prophetiza, e diras aos 
taes pastores : Isto diz o Senhor Deos : Ai 
dos pastores d’Israel, que se apascentavao a 
si mesmos: nao sao os rebanhos os que sao 
apascentados pelos pastores ? 

3 Vos dies comieis o leite, e vos vos co- 
brieis das suas Ians, e mataveis as ovelhas 
que erao mais gordas : mas nao apascenla- 
veis o meu rebanho. 

4 Vos nao fortalecestes as que estavao 
fracas, e nao curastes as que estavao enfer- 
mas, nao ligastes os membros as que tinhao 
algum quebrado, e nao fizestes voltar as 
que andavao desgarradas, nem buscastes as 
que se tinhao perdido : mas vos dominaveis 
sobre ellas com aspereza e com imperio. 

5 Assim as minhas ovelhas se espalharao, 
por nao terem pastor: e ellas se tornarao 
em presa de todas as alimarias do campo, e 
se desgarrarao. 

6 Os meus rebanhos andarao erradios 
por todos os montes, e por todos os outeiros 
elevados : e os meus rebanhos se espalha¬ 
rao por toda a face da terra, e sem haver 
ninguem que os buscasse, sem haver nin- 
guem, digo, que tomasse o trabalho de os 
buscar. 

7 Por isso, 6 pastores, ouvi a palavra do 
Senhor: 

8 Eu juro por minha vida, diz o Senhor 
Deos : que porque os meus rebanhos forao 
entregues a rapina, e as minhas ovelhas 
expostas a serem devoiadas por todas as 
alimarias do campo, como quem nao tinha 
pastor: pois que os meus pastores nao bus- 
carao o meu rebanho, mas so cuidavao 
esses pastores em se apascentar a si mes- 
mos, e nao davao pasto aos meus reba¬ 
nhos : 

9 Ouvi por tanto, 6 pastores, a palavra 
do Senhor: 

10 Isto diz o Senhor Deos: Eis-ahi vou 
eu mesmo sobre esses pastores a demandar 
o meu rebanho das maos d’elles, e fa-los-hei 
cessar, para que nunca mais apascentem re¬ 
banho, nem os taes pastores se apascentem 
jamais a si mesmos : e livrarei o meu reba¬ 
nho da sua boca, e elles lhes nao. servira 
mais para sua comida. 

11 Porque isto diz o Senhor Deos: Eis- 
ahi eu mesmo irei a buscar as minhas ove¬ 
lhas, e eu as visitarei. 

12 Bern assim como hum pastor visita o 
seu rebanho, no dia em que se acha no meio 
das suas ovelhas dispersas : assim visitarei 
de todos os lugares por onde ellas tinhao 
andado dispersas no dia de nublado e de 
escuridade. 

13 E eu as tirarei para fora dos povos, e 
as ajuntarei de diversos paizes, e as intro- 
duzirei na sua terra: e apascenta-las-hei 

sobre os montes d’Israel, ao longo das ri- 
beiras, e em todos os lugares habitaveis do 
paiz. 

14 Eu as levarei a pastar nas pastagens 
as mais ferteis, e nos altos montes d’Israel 
sera o lugar da sua pastagem: ellas la 
repousarao sobre as verdes relvas, e pasta- 
rao sobre os montes d’Israel em pingues 
pastagens. 

15 Eu apascentarei as minhas ovelhas : 
e eu as farei repousar, diz o Senhor Deos. 

16 Eu irei buscar as que se tinhao per¬ 
dido, e farei voltar as que andavao desgar¬ 
radas, e ligarei os membros as que tinhao 
algum quebrado, e fortalecerei as que 
estavao fracas, e conservarei as que esta¬ 
vao gordas e fortes: e eu as apascentarei 
em justipa. 

17 Mas vos, rebanhos meus, isto diz o 
Senhor Deos : Eis-ahi julgo eu entre rez e 
rez, entre os carneiros, e os bodes. 

18 Acaso nao vos bastava a vos nutrir- 
vos n’umas pastagens excellentes ? senao 
que sobre isto ainda pizastes aos vossos pes 
o resto dos vossos pastes : e depois de ter- 
des bebido huma agua muito clara, turvaveis 
com os vossos pes o resto. 

19 Assim as minhas ovelhas vinhao a 
apascentar-se do que tinha sido pizado com 
os vossos pes: e vinhao a beber do que os 
vossos p6s tinhao turvado. 

20 Por cuja causa isto diz o Senhor 
Deos a vos outros : Eis-aqui venho eu mes¬ 
mo a julgar entre as rezes gordas, e as rezes 
magras: 

21 Pelo motivo de que vos com os 
vossos costados e hombros lhes daveis en- 
controes, e com os jactos das vossas pontas 
lanpaveis por esses ares a todas as ovelhas 
magras, ate serem com dispersao expulsa- 
das fora: 

22 Eu salvarei o meu rebanho, e elle nao 
servira mais de presa, e eu julgarei entre 
ovelhas e ovelhas. 

23 E SUSCITAREI SOBIIE ELLAS 
HUM UNICO PASTOR, que as apas- 
cente, meu servo David : elle mesmo as 
apascentara, e este mesmo tera o lugar de 
seu pastor. 

24 Eu porem o Senhor serei para elles o 
seu Deos : e meu servo David sera no meio 
d’ellas como o seu principe : eu o Senhor 
he que fallei. 

25 E farei com as minhas ovelhas hum 
pacto de paz, e farei exterminar da terra as 
alimarias mais crueis : e os que habitao no 
deserto, dormirao seguros no meio dos bos- 
ques. 

26 E po-los-hei ao redor do meu ou- 
teiro para benpao : e farei cahu as chuvas a 
seu tempo : ellas serao humas chuvas de 
benpao. 

27 E as arvores do campo dar&o o seu 
fructo, e a terra dara o seu germe, e as mi- 
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alias ovelhas habitarao sem temor no seu 
paiz : e ellas saberao que eu sou o Senhor, 
quando eu tiver quebrado as cadeias do seu 
jugo, e as tiver arrancado d’entre as maos 
dos que as dominavao com imperio. 

28 E ellas nao serao mais a rapina das 
napo.es, nera as alimarias da terra as devo- 
rarao: mas ellas habitarao com toda a se- 
guranca, sem terem nada que temer. 

29 E eu lhes suscitarei hum germe 
de grande nomeada; e elles nao tornarao 
a ser consumidos pela fome sobre a terra, 
nem trarao sobre si mais o opprobrio das 
gentes. 

30 E saberao que eu o Senhor seu Deos 
serei com elles, e elles casa d’Israel serao o 
meu povo: diz o Senhor Deos. 

31 Vos por6m, rebanhos meus, vos re- 
banhos da minha pastagem, sois homens : 
e eu sou o Senhor vosso Deos, diz o Senhor 
Deos. 

vida, diz o Senhor Deos, que eu te tratarei 
conforme a tua ira, e conforme o teu ciume, 
que tu sempre mostraste cheio de odio con¬ 
tra os Israelitas : e que eu me farei conhecer 
pormeio d’elles, quando eutejulgar. 

12 E saberas que eu o Senhor ouvi todos 
os teus opprobrios, que tu proferiste contra 
os montes d’Israel, dizendo: Estes sao huns 
montes desertos, que nos forao dados para 
nos os devorai-mos. 

13 E contra mim vos levantastes com a 
vossa boca, e vibrastes contra mim as vossas 
palavras : eu as ouvi. 

14 Isto diz o Senhor Deos : Quando toda 
a terra se alegrar, eu te reduzirei a huma 
solidao. 

15 Bern como tu folgaste hcerca da he- 
ranpa da casa d’Israel, porque foi destruida, 
assim me haverei eu comtigo: tu seras 
arruinado, monte de Seir, e toda a Idumea: 
e elles saberao que eu sou o Senhor. 

CAPITULO XXXV. CAPITULO XXXVI. 
Prophecia contra a Idumea. Ella sera re- 

duzida a huma solidao por haver derrama- 
do o sangue dos Israelitas, e por ter fol- 
gado com as infelicidades d'estes. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia : 

2 Filho do homem, poe a tua face contra 
o monte de Seir, e prophetizaras acerca 
d’elle, e lhe diras: 

3 Isto diz o Senhor Deos : Eis-aqui ve- 
nho eu a ti, 6 monte de Seir, e estenderei a 
minha mao sobre ti, e tornar-te-hei desolado 
e deserto. 

4 Eu demolirei as tuas cidades, e tu 
ficaras deserto: e saberas que eu sou o 
Senhor. 

5 Porque tu foste hum inimigo eterno 
dos filhos d’Israel, e os entregaste ao poder 
da espada no tempo da sua affliepao, quando 
a sua iniquidade tinha chegado ao summo. 

6 Por isso eu juro por minha vida, diz o 
Senior Deos; que eu te entregarei ao san¬ 
gue, e o sangue te perseguira: e porque tu 
aborreceste o sangue, perseguiv-te-ha g 
sangue. 

7 E eu tornarei o monte de Seir desolado 
e deserto : e desviarei d’elle a todos os que 
por elle passarem, e tornarem a passar. 

8 E encherei os seus cabers dos seus 
mortos: elles cahirao passados a golpes da 
espada ao longo dos teus outeiros, e dos teus 
valles, e das tuas torrentes. 

9 Eu te reduzirei a humas solidoes eter- 
nas, e as tuas cidades nao serao mais 
habitadas: e vos sabereis que eu sou o 
Senhor Deos. 

10 Porque tu disseste: Duas napoes e 
dous paizes serao meus, e eu os possuirei 
como minha heranca: sendo que o Senhor 
eslava presente em Israel: 

D Por essa razao, eu juro por minha 
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Promessas da tornada dos filhos d’Israel\ e 
do restabelecirnento da sua terra. 

rT'U pordm, filho do homem, prophetiza 
-*■ aos montes d’Israel, e dir-lhes-has: 

Montes d’Israel, ouvi a palavra do Senhor : 
2 Isto diz o Senhor Deos : Porque o ini¬ 

migo disse de aos: Bern feito, estas alturas 
eternas nos forao dadas para tiossa heranpa : 

3 Por isso prophetiza, e dize: Isto diz 
o Senhor Deos: Pelo motivo de que ten- 
des, sido desolados, e pizados aos pes por 
todos os povos em circuito, e ficastes feitos 
a heranpa das outras Gentes, e chegastes a 
ser a fabula de todas, e hum objecto dos 
opprobrios do povo: 

4 Por esta causa ouvi, montes d’Israel, a 
palavra do Senhor Deos: Isto diz o Senhor 
Deos aos montes, e aos outeiros, as torrentes, 
e aos valles, e aos desertos, aos pardieiros, e 
as cidades desamparadas, que forao despo- 
voadas e insultadas pelas outras Gentes ao 
red or. 

5 Por cujacausa isto diz o Senhor Deos: 
Por quanto eu tenho fallado no ardor do 
meu zelo contra as outras Gentes, e contra 
toda a Idumea, que se appropriarao a si a 
minha terra por heranca com gozo, e de 
todo o corapao, e vontade : e Ianparao fora 
d’ella os habitantes para a saquearem : 

6 Por tanto prophetiza sobre a terra d’Is¬ 
rael, e diras aos montes, e aos outeiros, aos 
cabepos, e aos valles: Isto diz o Senhor 
Deos : Eis-ahi fallei eu no meu zelo, e no 
meu furor, pelo motivo de terdes soffrido os 
opprobrios das Gentes. 

7 Pelo que isto diz o Senhor Deos: Eu 
levantei a minha mao, para que as Gentes, 
que estao em torno de vos, essas mesmas 
tragao sobre si a sua confusao. 

8 E vos, montes d’Israel, produzi os 
yossos ramos, e dai o vosso fructo ao meu 
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povo d’Israel: porque o tempo d’elle vir 
esta perto, 

9 Eis-ahi que eu mesmo venho a v6s, e 
eu me voltarei para vos, e vos sereis lavra- 
dos, e recebereis a semente. 

10 E multiplicarei os homens em vos, e 
toda a Casa d’Israel: e as cidades serao 
habitadas, e ( os lugares arruinados serao 
restabelecidos. 

11 E vos encherei de homens, e d’ ali- 
marias: e elles se multiplicarao, e crescerao : 
e eu vos farei habitar como d’antes, e vos 
darei huns bensaindamaiores, que os que vos 
tivestes des do prineipio : e vos sabereis que 
eu sou o Senhor. 

12 E farei vir sobre vos huns homens, o 
meu povo d’Israel, e elles te possuirao como 
sua heranca: e tu seras a sua heranfa, e 
para o futuro te nao acharas mais sem elles. 

13 Isto diz o Senhor Deos: Ja que di- 
zem de vos outros: Tu 4s huma terra 
devoradora de homens, e suffocadora da tua 
gente: 

14 Por isso tu nao comeras mais os ho¬ 
mens, nem nrataras mais a tua gente, diz o 
Senhor Deos: 

15 Eu farei que se nao oufa mais em ti 
a confusao das Gentes, e tu nao traras mais 
sobre ti o opprobrio dos povos, nem perde- 
ras mais a tua gente, diz o Senhor Deos. 

16 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

1 7 Filho do homem, os da casa d’lsrael 
habitarao na sua terra, e elles a contaminarao 
com assuas obras, e com os seus affectos o 
caminho d’elles se tornou diante de mim 
numa tal immundicia, como a da mulher 
menstruada. 

18 E eu derramei a minha indignapao 
sobre elles por causa do sangue, que elles 
derramarao sobre a terra, e dos seus idolos 
com que a deshonrarao. 

19 E eu os espalhei por diversas Gentes, 
e elles forao enxotados para varias terras: eu 
os julguei segundo os seus caminhos, e se- 
gundo as invenpoes do seu capricho. 

20 E entrarao no paiz das Gentes, para 
onde forao, e la deshonrarao o meu santo 
nome, quando se dizia d’elles: Este he o 
povo do Senhor, e estes os que sahirao da 
sua terra. 

21 E eu lhes perdoei por amor do meu 
santo nome, ao qual a casa d'lsrael tinha 
deshonrado entre as Gentes, para onde forao. 

2 2 Por isso tu diras a casa d’Israel: Isto 
diz o Senhor Deos: Nao he por amor de 
vos casa d’Israel, que eu farei o que estou 
para fazer, mas he por attenpao ao meu santo 
nome, que vos tendes deshonrado entre as 
Gentes, para onde fostes. 

23 E eu sanctificarei o meu grande nome, 
que foi manchado entre as Gentes, o qual 
vos deshonrastes no meio d’ellas : a fim de 
que as Gentes saibao, que eu sou o Senhor, 

diz o Senhor dos exercitos, quando eu tiver 
sido sanetificado a seus olhos no meio de 
vos. 

24 Porque eu vos tirarei d’entre as Gen¬ 
tes, e vos congregarei de todos os paizes, e 
vos trarei para a vossa terra. 

25 E derramarei sobre vos huma agua 
pura, e vos sereis purificados de todas as 
vossas immundicias, e eu vos purificarei de 
todos os vossos idolos. 

26 E dar-vos-hei hum corapao novo, e 
porei hum novo espirito no meio de vos: e 
tirarei da vossa carne o corapao de pedra, e 
dar-vos-hei hum coracao de carne. 

27 E porei o meu espirito no meio de 
vos: e farei que vos andeis nos meus pre- 
ceitos, e que guardeis as minhas ordenanpas, 
e que as pratiqueis. 

28 E vos habitareis na terra, que eu dei 
a vossas pais: e vos sereis para mim o meu 
povo, e eu serei para vos o vosso Deos. 

29 E eu vos salvarei de todas as vossas 
impuridades: e chamarei o trigo, e o mul¬ 
tiplicarei, e nao trarei fome sobre vos. 

30 E multiplicarei o fructo das arvores, 
e as producpoes dos campos, para que nao 
tragais mais sobre vos o opprobrio da fome 
entre as Gentes. 

31 E vos vos recordareis dos vossos pes- 
simos caminhos, e dos vossos affectos nao 
bons: e as vossas iniquidades e os vossos 
crimes vos desagradarao. 

32 Nao he por amor de vos que eu farei 
isto, diz o Senhor Deos, tende-o assim 
entendido : confundi-vos, e envergonhai-vos 
sobre os excessos da vossa vida, casa d’lsrael. 

33 Isto diz o Senhor Deos: No dia, em 
que eu vos tiver purificado de todas as 
vossas iniquidades, e tiver feito povoar as 
vossas cidades, e restabelecer os lugares 
arruinados, 

34 E quando a terra deserta, que n’outro 
tempo eslava desolada aos olhos de toda o 
viandante, for cultivada, 

35 Dirao : Esta terra que estava inculta, 
tornou-se hum como Jardim de delicias : e 
as cidades que estavao desertas, e abandona- 
das, e arruinadas, ficarao com toda a 
seguranca fortificadas. 

36 E todas as Gentes, que tiverem ficado 
a roda de vos, saberao que eu o Senhor 
restabeleci os lugares arruinados, e cultivei 
os incultos, que eu o Senhor o tenho fallado, 
e executado. 

37 Isto diz o Senhor Deos : Ainda n’isto 
me acharao favoravel os da casa d’lsrael, 
para que eu lhes fapa esta merce: Eu os 
multiplicarei como hum rebanho de ho¬ 
mens, 

38 Como hum rebanho santo, como o 
rebanho de Jerusalem nas suas festas : assim 
he que as cidades que estavao desertas, 
serao cheias de rebanhos de homens, e elles* 
saberao que eu sou o Senhor. 
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CAPITULO XXXVII. 

Restabeleci/nento d'Israel representado debui- 
xo da Jtgura de huma multidao de ossos 
secos, que revivern. Reunido d’ Israel e 
de Judd. Hum so rei os cornmandard. O 
sanctuario do Senior sera jixado no meio 
d'e/les. 

A MAO do Senhor veio sobre mim, e me 
tirou para fora pelo espirito do Senhor: 

e ella me deixou no meio de hum campo, 
que estava cheio d’ossos : 

2 E ella me levou por toda a roda d’elles : 
erao porern muitos era grande numero os 
que se viao sobre a face do campo, e todos 
sobremaneira secos. 

3 Entao me disse o Senhor; Filho do ho- 
mem, acaso julgas tu que estes ossos possao 
reviver? E eu lhe respondi: Senhor Deos, 
tu o sabes. 

4 E elle me disse: Vaticina acerca d’es- 
tes ossos : e dir-lhes-has : Ossos secos, ouvi 
a palavra do Senhor: 

5 Isto diz o Senhor Deos a estes ossos: 
Eis-ahi vou eu a introduzir em vos o espiri¬ 
to, e vos vivireis. 

6 E porei sobre vos nervos, e farei crescer 
carnes sobre vos, re sobre vos estenderei j 

pelle: e dar-vos-hei o espirito, e vos vive- 
reis, e sabereis que eu sou o Senhor. 

7 Eu pois vaticinei, como o Senhor me 
tinha mandado: e ao tempo que eu vatici- 
nava, se ouvio hum estrondo, e eis-que se 
fez hum rebolifo: e os ossos se chegarao 
buns para os outros, pondo-se cada hum na; 
sua juntura. 

8 E olhei, e eis-que vierao sobre os taes 
ossos nervos e carnes para os revestir: e 
n’elles foi estendida a pelle por cima, mas 
elles ainda nao tinhao o espirito. 

9 Entao me disse o Senhor: Vaticina ao 
espirito, vaticina, filho do homem, e diras' 
ao espirito: Isto diz o Senhor Deos: Espi¬ 
rito, vem dos quatro ventos, e assopra sobre 
estes mortos, e revivao. 

10 Eu prophetizei pois, como o Senhor 
me tinha ordenado: e entrou o espirito n’a- 
quelles ossos, e viverao: e se levantarao 
sobre seus pes feitos hum exercito numeroso 
em grande extreme. 

11 Entao me disse o Senhor: Filho do 
homem, todos estes ossos sao a casa d’Israel: 
elles dizem : Os nossos ossos, • se tornarao 
secos, e a nossa esperan^a se perdeo, e nos 
fomos cortados. 

12 Por cuja causa vaticina, e dir-lhes- 
has : Isto diz o Senhor Deos : Povo meu, 
eis-ahi vou eu a abrir os vossos tumulos, e 
tirar-vos-hei dos vossos sepulchros: e eu 
vos introduzirei na terra d’Israel. 

13 E vos sabereis, povo meu, que eu sou 
o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos 
sepulchros, e vos tiver tirado dos vossos tu¬ 
mulos : 
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| 14 E tiver infundido o meu espirito em 
>6s, e vos tiverdes recobrado a vida, e eu 
vos farei repousar sobre a vossa terra: e vos 
sabereis, que eu sou o Senhor que fallei, e o 
fiz, diz o Senhor Deos. 

15 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

16 Filho do homen, tomatambem tu hum 
pedafo de taboa: e escreve sobre elle: A 
favor de Juda, e a favor dos filhos d’Israel 
seus socios: e toma outro peda^o de taboa, 
e escreve n’ella : Por Jose lenho d’Ephraim, 
e por toda a casa d’Israel e de seus socios. 

17 Depois ajunta estes dous peda^os de 
taboa hum ao outro, para os unir : e elles 
ficarao sendo na tua mao hum so pedaco de 
taboa. 

18 E quando os filhos do teu povo te 
fallarem, dizendo : Nao nos descobriras que 
he o que tu nos queres significar n’isto ? 

19 Tu lhes respondents: Isto diz o Se¬ 
nhor Deos : Eis-ahi vou eu a tornar o lenho 
de Jose, que esta na mao d’Ephraim, e as 
tribus d’Israel, que lhe sao unidas: e po- 
las-hei juntas com o lenho de Juda, e fal-las- 
hei ajuntar n’um so lenho : e elles serao hum 
so na sua mao. 

20 E teras na tua mao diante de seus 
olhos estes dous pedacos de taboa, sobre que 
escreveres. 

21 E lhes diras : Isto diz o Senhor Deos : 
Eis-ahi vou eu a tomar os filhos d’lsrael do 
meio das nafoes, para onde elles forao: e 
eu os ajuntarei de todas as partes, e os tor- 
narei a trazer para a sua terra. 

22 E nao farei d’elles mais que hum so 
povo na terra sobre os montes d’lsrael, e 
sera hum so o rei, que os commande a 
todos : e nunea mais serao duas na^oes, 
nem se dividirao para o future em dous 
reinos. 

23 Elles se nao mancharao mais nos seus 
idolos, nem nas suas abominates, nem em 
todas as suas iniquidades: e eu os tirarei 
salvos de todos os lugares, em que peccarao, 
e os purificarei: e elles serao para mim o 
meu povo, e eu serei para elles o seu Deos. 

24 E meu servo David reinara sobre 
elles, e de todos elles sera hum so o pastor : 
elles andarao nas minhas ordenan^’as, e 
guardarao os meus preceitos, e pratical-los- 
hao. 

25 E habitarao sobre a terra, que eu dei 
a meu servo Jacob, na qual vossos pais ha¬ 
bitarao : e elles mesmos habitarao n’ella, 
elles e seus filhos, e os filhos de seus filhos 
para sempre: e meu servo David sera para 
sempre o seu principe. 

26 E farei com elles hum concerto de paz, 
o meu pacto com elles sera eterno : e eu os 
estabelecerei sobre hum firme fundamento, e 
os multiplicarei, e porei para sempre o meu 
sanctuario no meio d’elles. 

27 E o meu Tabernaculo estara entre 
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elles: e eu serei o sea Deos, e elles serao o 
meu povo. 

28 E as napoes saberao, que eu sou o 
Senhor, o Sanctificador d’Israel, quando o 
meu sanctuario se couservar para sempre no 
meio d’elles. 

CAPITULO XXXVIII. 
Prophecia contra Gog. Este principe vird 

com hum grande exercito a atacar osjilhos 
d' Israel. 0 Senhor desbaratard este prin¬ 
cipe com todo o seu exercito. 

FOI-ME dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

2 Filho do homem, firma bem a tua face 
contra Gog, contra a terra de Magog, contra 
esse principe e chefe de Mosoch, e de Thu- 
bal: e vaticina acerca d’elle, 

3 E tu lhe diras: Isto diz o Senhor Deos : 
Eis-aqui venho eu a ti, Gog, principe e 
chefe de Mosoch e de Thubal, 

4 E eu te farei andar a roda de huma 
para outra parte, e te porei hum freio nos 
queixos: e te tirarei para fora a ti, e a todo 
o teu exercito, aos cavallos e aos cavalleiros 
todos cobertos de courapas, hum grande 
golpe de tropas brandindo lanpas, e embra- 
pando escudos, e empunhando espadas. 

■ 5 Os Persas, os Ethiopes, e os da Libya 
serao com elles, cobertos todos de escudos 
e de capacetes. 

6 Gomer, e todas as suas tropas, a casa 
de Thogorma, que fica para o Aquilam, e 
todas as suas formas, e muitos outros povos 
serao comtigo. 

7 Prepara-te, e dispoe-te com toda essa 
numerosissima multidao, que se ajuntou ao 
pe de ti: e se-lhes o chefe de quern elles 
recebao as ordens. 

8 Tu depois de hum longo tempo seras 
visitado : no fim dos annos viras a esta terra, 
que foi salva da espada, e que sendo tirada 
d’entre muitos povos, foi congregada para os 
montes d’lsrael, que tem perennemente esta- 
do desertos: terra, cujos habitantes forao 
tirados d’entre os povos, e todos habitarao 
n’ella sem receio. 

9 E avancando-te viras a ella como huma 
tempestade, e como huma nuvem, para co- 
brir a terra, tu, e todos os teus esquadroes, 
e muitos povos comtigo. 

10 Isto diz o Senhor Deos: n’aquelle dia 
subirao sobre o teu corap ao certos projectos, 
e maquinaras pessimos designios: 

11 E diras: Eu virei sobre huma terra, 
que esta sem muros : atacarei hum as gentes 
que estao em paz, e se achao estabelecidas 
com seguranpa : todas estas habitao n’umas 
cidades sem muros, nao tem ferrolhos nem 
portas. 

12 Para saqueares os despojos, e te lan- 
pares sobre a presa, para carregares a tua 
mao sobre aquelles, que tinhao sido aban- 
donados, e ao depois restabelecidos, e sobre 

hum povo, que foi congregado do meio das 
Gentes, que comecou a estar de posse, e a 
ser habitador do embigo da terra. 

13 Saba, e Dedan, e os negociantes de 
Tharsis, o todos os seus leoes te dirao : 
Acaso vens tu a tomar os despojos? eis-ahi 
ajuntaste tu essa tua multidao para arrebatar 
a presa, para levares a prata, e o ouro, e pa¬ 
ra tirares os moveis, e a fazenda, e para fur- 
tares despojos infinitos. 

14 Por isso tu, hlho do homem, vaticina, 
e diras a Gog : Isto diz o Senhor Deos : 
Acaso n’aquelle dia, quando o meu povo 
d’lsrael habitar com toda a seguranpa, nao 
o saberas tu ? 

15 Viras pois do teu paiz, la dos climas 
do Aquilam, tu, e muitos povos comtigo, 
montados todos a cavallo, formados en gran- 
des tropas, e n’um pujante exercito. 

16 E viras dar em cima do meu povo 
d’lsrael, como huma nuvem, de sorte que 
cubras a terra. Tu seras sobre elle nos ul- 
timos dias, e eu te farei vir sobre a minha 
terra: para que as Gentes me conhecao, 
quando eu for sanctificado em ti a seus olhos, 
6 Gog. 

17 Isto diz o Senhor Deos: Tu pois es 
aquelle, de quern eu fallei nos seculos pas- 
sados, por mao de meus servos os prophetas 
d’lsrael, que prophetarao nos dias d’aquelles 
tempos, que eu te faria vir sobre elles. 

18 E acontecera n’aquelle dia, no dia da 
chegada de Gog sobre a terra d’lsrael, diz o 
Senhor Deos, que a minha indignapao pas- 
sara a ser o meu furor. 

19 E fallei no meu zelo, no fogo da minha 
ira : Porque n’aquelle dia havera. huma 
grande commopao sobre a terra d’lsrael: 

20 E os peixes do mar, e as aves do ceo, 
e as alimarias do campo, e todos os reptis, 
que se movem sobre a terra, e todos os ho- 
mens, que ha sobre a face da terra, tremerao 
diante da minha face: e os montes serao 
deitados abaixo, e cahirao as seves, e todos 
os muros virao a terra. 

21 E chamarei contra elle a espada para 
cima de todos os meus montes, diz o Se¬ 
nhor Deos: a espada de cada hum se vol- 
tara contra seu irmao. 

22 E exercitarei os meus juizos sobre elle 
pela peste, e pelo sangue, e pelas chuvas 
vehementes, e pelas pedras d’extraordinaria 
grossura : eu derramarei chuvas de fogo, 
e de enxofre sobre elle, e sobre o seu exer¬ 
cito, e sobre os muitos povos, que estao com 
elle. 

23 E serei engrandecido e sanctificado : 
e serei conhecido aos olhos de muitas na- 
poes, e saberao que eu sou o Senhor. 

CAPITULO XXXIX. 
Continuagdo da prophecia contra Gog. 

U pois, filho do homem, vaticina contra 
Gog, e dir-lhe-has : Isto diz o Senhor 
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Deos ; Eis-rae aqui sobre ti, Gog, principe e 
chefe de Mosoch e de Thubal: 

2 E eu te farei andar a roda de huma 
parte para a outra, e te tirarei para fora, e te 
farei vir das bandas do Aquilam: e eu te 
levarei para sobre os montes d’Israel. 

3 E quebrarei o teu arco na tua mao 
esquerda, e farei que te caiao da tua mao 
direita as tuas frechas. 

4 Cahiras sobre os montes d’Israel tu, e 
todos os teus' esquadroes, e os teus povos, 
que sao comtigo: eu te entreguei as feras, 
as aves, e a todo o animal volatil, e as ali- 
marias da terra, para que te devorem. 

5 Tu cahiras sobre a face do campo: 
porque eu sou o que fallei, diz o Senhor 
Deos. 

6 E metterei o fogo em Magog, e nos que 
habitao confiadamente nas Ilhas : e elles 
saberao que eu sou o Senhor. 

7 E farei conheciclo o meu santo nome 
no meio do meu povo d’lsrael, e nao deixa- 
rei profanar mais o meu santo nome: e as 
Gentes saberao que eu sou o Senhor, o Santo 
d’Israel. 

8 Eis-ahi veio o tempo, e assim succedeo, 
diz o Senhor Deos: este he o dia de que 
fallei. 

9 E os habitantes das cidades d’lsrael 
sahirao d’ellas, e queimarao, e reduzirao em 
cinzas as armas, os escudos, e as lancas, os 
arcos, e as frechas, e os bordoes que traziao 
nas maos, e os piques: e elles as consumi- 
rao no fogo sete annos. 

10 E nao trarao lenha dos campos, nem 
a cortarao das matas: porque elles farao fogo 
das suas armas, e farao presa d’aquelles, de 
quem tinhao sido presa, e roubarao aquelles 
que os tinhao roubado, diz o Senhor Deos. 

11 E acontecera isto n’aquelle dia: eu 
darei a Gog em Israel hum lugar celebre 
por sepulchro: o valle dos passageiros ao 
Oriente do mar, que fara pasmar os que por 
elle passarem: e la sepultarao a Gog, e to- 
das as suas tropas, e este valle se chamara o 
Valle das tropas de Gog. 

12 E os da casa d’lsrael os sepultara5 
por sete mezes, para purgarem a terra. 

13 E todo o povo da terra o sepultara, e 
sera para elles celebre o dia, em que eu fui 
glorificado, diz o Senhor Deos. 

14 E elles constituirao homens, que in- 
cessantemente visitem a terra, para sepulta- 
rem e buscarem aquelles, que tinhao ficado 
sobre a face da terra, a fim de a purificarem : 
elles porem comefarao a fazer estabusca de- 
pois de sete mezes. 

15 E gyrando correrao toda a terra: e 
quando tiverem achado o osso de hum ho- 
mem, por-lhe-hao ao pe hum sinal, ate que 
os enterrarlores dos mortos o sepultem no 
valle das tropas de Gog. 

16 E o nome da cidade sera Amona, e 
dies purificarao a terra. 
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17 Quanto ati, filho do homem, isto diz 
o Senhor Deos : Dize a todo o animal vola¬ 
til, e a todas as aves, e a todas as alimarias 
do campo: Vinde todas juntas, apressai-vos. 
concorrei de todas as partes a minha victima, 
que eu vos sacrifico, a esta grande victima 
degollada sobre os montes d’lsrael: para 
que vos lhe comais a carne, e bebais o 
sangue. 

18 Vos comereis as carnes dos fortes, e 
bebereis o sangue dos principes da terra: dos 
carneiros, e dos cordeiros, e dos bodes, e dos 
touros, e das aves domesticas, e de tudo 
quanto he pingue. 

19 E comereis a grossura atd vos far- 
tardes, e bebereis o sangue at6 que fiqueis 
embriagados, da victima, que eu vos sacrifi- 
carei ; 

20 E vos vos fartareis sobre a minha 
meza da carne dos cavallos, e da carne dos 
cavalleiros valentes, e de todos os homens 
de guerra, diz o Senhor Deos. 

21 E eu estabelecerei a minha gloria en- 
tre as Gentes: e todas as gentes verao o 
juizo, que eu tiver exercitado, e a minha 
mao, que eu sobre elles tiver descarregado. 

22 E os da casa d’lsrael saberao que eu 
sou o Senhor seu Deos des d’aquelle dia e 
d’alli em diante. 

23 E saberao as Gentes que a casa d’ls- 
rael veio a ser cativa, por causa da sua ini- 
quidade, porque elles me abandonarao, e eu 
escondi d’elles a minha face: e os entreguei 
nas maos de seus inimigos, e todos elles ca- 
hirao mortos ao fio da espada. 

24 Eu me houve com elles segundo a sua 
impureza, e maldade, e escondi d’elles a mi¬ 
nha face. 

25 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos: 
Agora tornarei eu a trazer os cativos de Ja¬ 
cob, e me compadecerei de toda a casa d’ls- 
rael: e me revestirei de zelo pela honra do 
meu santo nome. 

26 E trarao sobre si a sua confusao, e 
toda a prevaricayao, com que prevaricarao 
contra mim, quando habitarem na sua terra 
com grande confianpa, sem ter medo de nin- 
guem : 

27 E quando eu os tiver trazido d’entre 
os povos, e os tiver ajuntado das terras de 
seus inimigos, e tiver sido sanetificado no 
meio d’elles aos olhos de muitissimas nafoes. 

28 E elles saberao que eu sou o Senhor 
seu Deos, vendo que eu os transportei para 
entre as nayoes: e os fiz tornar todos juntos 
para a sua terra, e que nao deixei la nenhum 
d’elles. 

29 E eu lhes nao esconderei mais a mi¬ 
nha face, porque tenho derramado o meu 
espirito sobre toda a casa d’lsrael, diz o Se¬ 
nhor Deos. 

CAPITULO XL. 
Descripcdo do Templo mostrada em espirito 

a Ezechiel, quanto ao exterior d'elle. 



EZECIIIEL XL. 

"^~0 anno vinte e sinco da nossa transmi-j 15 E diante da face da porta, a qual se 
^ grayao, no principio do anno, no deci- estendia atd a face do vestibulo da porta in- 

havia sincoenta covados. mo dia do mez, no anno quatorze depois 
que a cidade foi ferida: n'este mesmo dia 
veio a mao do Senhor sobre mim, e me le- 
vou la. 

2 Em visoes de Deos me levou a terra 
d’Israel, e me deixou sobre hum monte mui 
alto : sobre o qual estava hum como editicio 
de cidade, que vergava para o Meiodia. 

3 E elle me introduzio la: e eis hum 
homem, cuja vista era como a vista de arame, 
e elle tinha n’uma mao hum cordel de linho, 
e na outra huma canna de medir: e elle es¬ 
tava a porta. 

4 Este homem pois me disse: Filho do 
homem, ve com os teus olhos, e ouve com 
os teus ouvidos, e poe no teu corafao todas 
as cousas, que eu vou a mostrar-te: porque 
para ellas te serem mostradas, foste tu aqui 
trazido: annuncia a casa d’Israel todas as 
cousas, que tu estas presenciando. 

5 Ao mesmo tempo eis-que vi hum muro 
por fora, que de todas as partes rodeava a 

tenor, 
16 Tambem fez janellas obliquas nas ca¬ 

meras, e nos seus frontispicios, que estavao 
dentro da porta ao redor de huma e outra 
banda: e da mesma sorte havia tanto nos 
vestibulos humas janellas a roda pela parte 
de dentro, como diante das fachadas huma 
pintura de palmas. 

17 E elle me levou ao atrio de fora, e vi 
alii diversos gazofylacios, e o pavimento do 
atrio de todas as partes estava cafyado de 
pedra: ao redor do pavimento havia trinta 
gazofylacios. 

18 E o pavimento no frontispicio das por- 
tas era mais baixo, segundo o comprimento 
das portas. 

19 E elle medio a largura des da face da 
porta debaixo ate o frontispicio do atrio inte¬ 
rior por fora, cem covados para o Oriente, e 
para o Aquilam. 

20 Medio tambem a porta, que olhava 
para o caminho do Aquilam atrio do exterior, 

casa, e achava-se na mao d’aquelle homem tanto no comprimento, como na largura. 
huma canna de medir, que tinha seis cova-! 21 E as suas cameras, que erao tres de 
dos e hum palmo: e elle medio a largura do j huma parte, e tres da outra : e o seu frontis- 
muro, que era de huma canna, e a altura picio, e o seu vestibulo, que erao segundo a 
que era tambem de huma canna. medida da primeira porta, sincoenta covados 

6 Depois veio a porta, que olhava para o seu comprimento, e vinte e sinco a sua 
o caminho Oriental, e subio pelos seus de- largura. 
graos : e medio o limiar da porta, que tinha 
huma canna de largo, isto he, que o limiar 
tinha de largura huma canna : 

22 E as suas janellas, e o vestibulo, e as 
esculturas, erao da mesma medida, que a da 
porta que olhava para o Oriente: e era de 

7 E medio as cameras, as quaes tinhao sete degraos a sua subida, e diante d’ella es- 
huma canna de comprido, e huma canna de! tava hum vestibulo. 

e entre as cameras havia sinco cova- largo: 
dos: 

8 E o limiar da porta ao pe do vestibulo 
da porta, por dentro tinha huma canna. 

9 E medio o vestibulo da porta, o qual 
tinha oito covados, e a sua fachada que ti¬ 
nha dous: o vestibulo da porta porem estava 
da parte de dentro 

23 E a porta do atrio interior estava de- 
fronte da porta do Aquilam e da Oriental: e 
medio de huma porta a outra porta cem co¬ 
vados. 

24 E elle me levou daqui ao caminho do 
Meiodia, e eis huma porta, que olhava para 
o Meiodia : e elle medio o seu frontispicio e 
o seu vestibulo, que erao conforme as medi- 

10 Ora as cameras da porta que olhava das acima. 
para o caminho Oriental, erao tres de huma) 25 E as suas janellas, e os vestibulos ao 
parte, e tres d’outra: huma mesma medida ! redor, assim como as outras janellas : sinco- 
era a das tres cameras, e huma mesma me¬ 
dida era das tres fachadas d’ambas as partes. 

11 E medio a- largura do limiar da porta, 
dez covados: e o comprimento da porta, 
treze covados. 

12 E a margem que havia diante das ca¬ 
meras, que era de hum covado : e hum co- 
vado rematava estas margens, que se cor- 
respondiao : e as cameras de huma parte e 
da outra erao de seis covados. 

13 E medio a porta des do tecto de huma 
camera ate o tecto da outra, largura de vinte 
e sinco covados : as portas estavao defronte 
huma da outra. 

14 E fez os frontispicios de sessenta cova¬ 
dos : e ajuntou aos frontispicios o atrio da 
porta, que dominava tudo em roda. 

enta covados de comprido, e vinte e sinco 
covados de largo. 

26 E subia-se a ella por sete degraos : e 
diante da sua porta estava hum vestibulo : e 
no seu frontispicio havia humas palmas de 
escultura, huma de huma parte, e outra da 
outra. 

27 E a porta do atrio interior estava no 
caminho do Meiodia: e medio de huma 
porta ate a outra porta no caminho do Mei¬ 
odia, cem covados. 

28 E elle me introduzio no atrio interior, 
que estava junto da porta do Meiodia: e 
medio a porta, que era da medida das 
outras. 

29 A sua camera, e a sua fachada, e o 
seu vestibulo com as mesmas medidas: e as 
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suas janellas, e o sen vestibulo ao redor, sin- 
coenta covados de comprimento, e vinte e 
sinco covados de largura. 

30 E o vestibulo que dominava tudo em 
roda, tinha vinte e sinco covados de compri- 
do, e sinco covados de largo. 

31 E e o seu vestibulo chegava ao atrio 
exterior, e viao-se as suas palmas no frontis- 
picio: e havia oito degraos, por onde se 
subia para elle. 

32 Depois me introduzio elle no atrio in¬ 
terior, pelo caminho que olha para o Oriente : 
e medio a porta conforme as medidas 
acima. 

33 Medio tambem a sua camera, e o seu 
frontispicio, e o seu vestibulo, corno acima: 
e as suas janellas, e os seus vestibulos em 
roda, sincoenta covados de eomprido, e 
vinte e sinco covados de largo. 

34 E medio o seu vestibulo, isto he, o do 
atrio exterior: e no seu frontispicio havia 
humas palmas entalhadas de huma e d’outra 
parte : e a sua subida era por oito degraos. 

35 E d’aqui me conduzio a porta que 
olhava para o Aquilam : e elle a medio se- 
gundo as mesmas medidas que as preee- 
dentes. 

36 Medio outrosi a sua camera, e o seu 
frontispicio, e o seu vestibulo, e as suas ja¬ 
nellas em roda, sincoenta covados de com- 
prido, e vinte e sinco covados de largo. 

37 E o seu vestibulo olhava para o atrio 
exterior : e no seu frontispicio havia humas 
palmas entalhadas de huma e outra parte : e 
subia-se a elle por oito degraos. 

38 E em cada gazofylacio havia hum pos- 
tigo nos frontispicios das portas : alii lavavao 
elles o holocausto. 

39 E no vestibulo da porta havia duas 
mesas de huma parte, e duas mesas da outra: 
para n’ellas se immolarem os holocaustos, 
assim pelo peccado, como pelo delicto. 

40 E no lado de fora, que sobe ao postigo 
da porta, que vai ao Aquilam, havia duas 
mesas : e do outro lado diante do vestibulo 
da porta, havia tambem duas mesas. 

41 Quatro mesas de huma parte, e quatro 
mesas da outra: aos lados da porta havia 
oito mesas, sobre as quaes immolavao. 

42 E as quatro mesas para o holocausto, 
erao feitas de pedras de silharia: de hum 
covado e meio de eomprido: e de hum co- 
vado e meio de largo : e de hum covado 
d’altura : para porem sobre ellas os vasos de 
que se usava na immolacao do holocausto, 
e da victima. 

43 E ellas tinh&o humas bordas de hum 
palmo, reviradas para dentro por toda a ro¬ 
da : e sobre as tres mesas se punhao as 
carnes da obla^o. 

44 E fora da porta interior estavao as ca¬ 
meras dos cantores no atrio interior, que era 
ao lado da porta que olhava para o Aqui¬ 
lam : e as suas faces estavao voltadas para a 

686 

parte do Meiodia, huma d’ellas, estava ao 
lado da porta Oriental, que olhava para o 
caminho do Aquilam. 

45 E o homem me disse: Esta he a ca¬ 
mera, que olha para a parte do Meiodia, 
ella sera para os sacerdotes, que vigiao so¬ 
bre a guarda do templo. 

46 E est’outra camera, que olha para o 
caminho do Aquilam, sera para os sacer¬ 
dotes, que vigiao sobre o ministerio do altar: 
estes sao os filhos de Sadoch, que se chegao 
ao Senhor d’entre os filhos de Levi para mi- 
nistrarem diante d’elle. 

47 E medio o atrio, que tinha cem cova¬ 
dos de comprimento, e cem covados de lar¬ 
go em quadro: e o altar que esta diante da 
face do templo. 

48 E me fez entrar no vestibulo do tem¬ 
plo : e lhe medio a entrada, que tinha sinco 
covados de huma parte, e sinco covados da 
outra: e a largura da porta, que tinha tres 
covados de buma parte, e tres covados da 
outra. 

49 E o comprimento do vestibulo que 
tinha vinte covados, e a largura que era 
d’onze covados, e subia-se a elle por oito 
degraos. E nos frontispicios havia duas 
columnas: huma de huma parte, e outra da 
outra. 

CAPITULO XLI. 
Descripqdo do santo, do sanctuario, e das ca¬ 

meras contiguas ao templo. 

EPOIS me introduzio elle no templo, e 
medio os postes, seis covados de lar¬ 

gura de huma parte, e seis covados da outra, 
segundo a largura do tabernaculo. 

2 E a largura da porta era de dez cova¬ 
dos : e os lados da porta, sinco covados de 
huma parte, e sinco covados da outra : me¬ 
dio tambem o comprimento do templo, que 
era de quarenta covados, e a sua largura de 
vinte covados. 

3 Depois tendo entrado no mais interior, 
medio hum poste da porta, que era de dous 
covados : e a porta, que era de seis covados : 
e a largura da porta, que era de sete cova¬ 
dos. 

4 Depois medio diante da face do templo 
hum comprimento de vinte covados, e huma 
largura tambem de vinte covados: e me 
disse : Este he o Santo dos Santos. 

5 Depois medio a parede do templo, que 
era de seis covados : e a largura das cameras 
que era de quatro covados postas de todas as 
partes a roda do templo. 

6 E estas cameras erao camera sobre ca¬ 
mera, trinta e tres em cada andar, e havia 
huns cachorros que entravao na parede da 
casa, pelos lados ao redor, para a sosterem 
firme, e para que nao tocassem na parede do 
templo. 

7 Havia tambem hum espa£o feito em re- 
dondo, que subia acima por hum caracol, e 
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levava a camera mais alta do templo, indo 
sempre rodeando: por isso o templo era 
mais largo em cima : e assim do andar mais 
baixo se subia pelo do meio ate o mais alto. 

8 E vi n’este edificio a altura que estava 
ao redor d’elle, as cameras que tinhao por 
fundamento a medida de huma canna de 
seis covados de espa^o : 

9 E a grossura da parede do lado de fora 
de sinco covados: e a casa interior estava 
contida nos lados do edificio. 

10 E entre as cameras vinte covados de 
largo ao redor do edificio por todas as 
partes, 

11 E as portas de todas estas cameras es¬ 
tavao voltadas para o lugar da Orapao : 
huma porta para a banda do Aquilam, e 
outra porta para a banda do Meiodia : e a 
largura do lugar para a Oracao, que era de 
sinco covados em circuito. 

12 E o edificio que estava separado, e 
voltado para o caminho que olha para o Mar, 
tinha setenta covados de largura: mas a pa¬ 
rede que incluia todo o edificio, tinha sinco 
covados de grossura ao redor: e o seu com- 
primento era de noventa covados. 

13 E medio o comprimento da casa, que 
achou ser de cem covados : e o edificio que 
estava d’ella separado, e as suas paredes, 
que erao de cem covados de comprido. 

14 E a prapa que estava diante da face do 
templo : e do edificio que estava separado 
d’elle para o Oriente, era de cem covados. 

15 Medio outrosi o comprimento do edi¬ 
ficio que se acbava defronte do templo, que 
d’elle estava separado pordetras : as galerias 
de huma e d’outra parte, que tinhao cem 
covados : e o templo interior, e os vestibu- 
los do atrio. 

16 Medio mais as portas, e as janellas 
obliquas, e os porticos que estavao ao redor 
por tres partes, defronte do limiar de cada 
porta, e o assoalhado de madeira por todo 
o chao em circuito : a terra porern chegava 
ate as janellas, e as janellas estavao fechadas 
por cima das portas. 

17 E havia-as ate a casa interior, e pela 
parte de fora por toda a parede em roda por 
dentro, e por fora, tudo com proporpao. 

18 Ha via tambem huns cherubins feitos 
de escultura, e humas palmeiras: e entre 
cherubim e cherubim estava huma palmeira, 
e cada cherubim tinha duas faces. 

19 A face de homem ao pe de huma pal¬ 
meira de huma parte, e a face de leao ao pe 
d’outra palmeira da outra parte : feita de re- 
levo por toda a casa ao redor. 

20 Estes cherubins e estas palmeiras de 
escultura, viao-se sobre a parede do templo, 
des do chao. ate o cimo da porta. 

21 A porta do templo era quadrada, e a 
face do sanctuario eorrespondia a do templo, 
olhando huma para a outra. 

22 A altura do altar de madeira era de 

tres covados : e o seu comprimento de dous 
covados: e os seus cantos, e o seu compri¬ 
mento, e as suas paredes erao de madeira. 
E o homem me disse : Esta he a mesa que 
deve estar diante do Senhor. 

23 Tanto o templo, como o sanctuario, 
tinhao sua porta dobrada. 

24 E n’estas duas batentes de huma e 
d’outra parte havia ainda sua portinha de 
dous batentes, que se fechavao hum sobre o 
outro : porque erao duas as folhas de huma 
e d’outra parte das portas. 

25 E nas portas mesmas do templo havia 
huns cherubins entalhados, e humas escultu- 
ras de palmas, assim como se viao tambem 
de relevo nas suas paredes : pela qual razao 
havia tambem grossos madeiros no frontis- 
picio do vestibulo por fora. 

26 Sobre os quaes estavao janellas obli¬ 
quas, e figures de palmas de huma e outra 
banda nos capiteis do vestibulo : segundo os 
lados da casa, e a largura das paredes. 

CAPITULO XLII. 
Descripqdo e serventia dos quartos, que jl- 

cavdo defronte do templo no atrio dos sa- 
cerdotes. Dimensdo de toda a extensdo 
do atrio exterior. 

EPOIS me tirou o homem para fora ao 
atrio exterior, pelo caminho que guia 

para o Aquilam, e introduzio nas cameras 
do thesouro, que estavao ao opposto do edi¬ 
ficio separado, e defronte da casa que olha- 
va para o Norte. 

2 Sendo este edificio na fachada de cem 
covados de comprimento des da porta Se- 
tentrional: e de largura de sincoenta co¬ 
vados, 

3 Tinha vista para o atrio interior de vinte 
covados, e para o pavimento calcado de 
pedra do atrio exterior, onde estava a galeria 
junta a outras tres. 

4 E diante das cameras do thesouro havia 
hum passeio de dez covados de largo, que 
olhava para os interiores de huma veredasi- 
nha de hum covado. E as suas portas esta¬ 
vao ao Aquilam : 

5 Onde estas cameras do thesouro erao 
mais baixas no piano superior: porque esta¬ 
vao sustentadas sobre as galerias, que d’ellas 
sahiao fora, na parte infirna e media do 
edificio. 

6 Porque havia tres andares, e as co- 
lumnas que tinhao, nao erao como as co- 
lumnas dos atrios : porque ellas se elevavao 
des da terra sincoenta covados, passando 
pelo andar debaixo e pelo do meio do edi¬ 
ficio. 

7 E o ambito exterior ao largo das ca¬ 
meras do thesouro, as quaes ficavao no ca- 
rninho do atrio exterior, por diante das 
outras cameras ; -tinha sincoenta covados de 
comprido. 

8 Porque o comprimento das cameras do 
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atrio exterior, era de sincoenta covados : e a 
largura defronte da face do templo, era de 
cem covados. 

9 E por baixo d’estas cameras do the- 
souro havia huma entrada da banda do 
Oriente, para os que vinhao a ellas do atrio 
exterior. 

10 Na largura do ambito do atrio, que 
estava defronte da parte Oriental da fachada 
do edificio separado, havia ainda suas ca¬ 
meras defronte d’este edificio. 

11 Havia tambem hum passadipo diante 
da sua fachada segundo a forma das ca¬ 
meras, que estavao da banda do Norte: 
segundo era o seu comprimento, assim 
tambem era a sua largura: e toda a en¬ 
trada d’ellas, e as suas figuras, e as suas 
portas: 

12 Taes como erao as portas das cameras 
do thesouro, que estavao situadas no lado que 
olhava para o Meiodia: tal era tambem a 
porta que se via no topo do passadico : o 
qual passadipo estava diante do vestibulo 
separado, para servir aos que entravao pela 
parte do Oriente. 

13 E o homem me disse: Estas cameras 
do thesouro, que ficao ao Setentriao, e as 
que ficao ao Meiodia, que estao diante do 
edificio separado, sao humas cameras san- 
tas : aqui he onde comem os sacerdotes, que 
se aproximao ao Senhor no sanctuario: 
aqui lie que elles porao o Santo dos Santos, 
e a oblacao que se faz pelo peccado, e pelo 
delicto : porque este lugar he santo. 

14 Quando os sacerdotes porem tiverem 
entrado, nao sahirao do lugar santo para o 
atrio exterior: e deixarao alii as suas vesti- 
mentas, com que exercem o seu ministerio, 
porque sao santas: e vestir-se-hao d’ou- 
tras vestimentas, e assim irao ter com o 
povo. 

15 E tendo o homem acabado de tomar 
as medidas da casa interior, elle me fez sahir 
pelo caminho da porta, que olhava para a 
parte do Oriente: e a medio por todos os 
lados em circuito. 

16 Medio pois pela banda do Oriente 
com a canna de medir, que tinha qui- 
nhentas medidas d’esta canna por todo o 
orredor. 

17 E medio pela banda do Setentriao, 
quinhentas medidas da mesma canno por 
todo o orredor. 

18 E medio pela banda do Meiodia, qui¬ 
nhentas medidas da mesma canna por todo 
orredor. 

19 E medio pela banda do Occidente, 
quinhentas medidas da mesma canna. 

20 Medio o seu muro de todas as partes, 
segundo os quatro ventos, andando a roda, 
achando ter o comprimento de quinhentos 
covados, e a largura de quinhentos covados, 
que era o espayo que havia entre o sanctua- 
rio e o lugar do povo. 
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CAPITULO XLIII. 

O Senhor entra no seu templo. Elle declara 
que morara n'clle sempre, e que a casa 
d'Israel nao profanara mais o seu nome. 
Eescripgdo do altar do holocausto. Cere- 
monias que se devido obsei'var na sagragao 
d'este altar. 

EPOIS me levou elle a porta, que olha¬ 
va para o caminho do Oriente. 

2 E eis-que entrava a gloria do Deos 
d’Israel pela banda do Oriente : e o ruido 
que ella fazia era semelhante ao ruido das 
grandes aguas, e a terra estava resplande- 
cente pela presenpa da sua Magestade. 

3 E a visao que eu entao tive, era seme¬ 
lhante a que eu tinha tido, quando elle veio 
para perder a cidade : e elle me appareceo 
na mesma forma, em que eu o tinha visto 
junto ao rio Cobar : e eu cahi sobre o meu 
rosto. 

4 E a Magestade do Senhor entrou no 
templo pela banda da porta, que olhava 
para o Oriente. 

5 E o espirito me levantou, e elle me in- 
troduzio no atrio interior: e eis-que a casa 
estava cheia da gloria do Senhor. 

6 Entao o ouvi eu fallando-me de dentro 
da casa, e o homem que estava ao pe do 
mim, 

7 Me disse : Filho do homem, este he o 
lugar do meu throno, e o lugar das plantas 
dos meus p£s, onde eu habito para sempre 
no meio dos filhos d’Israel ? e os da casa 
d’Israel nao profanarao mais para o fu¬ 
ture o meu santo nome, nem elles, nem 
os seus reis, pelas suas fornicafbes, e 
pelos sepulchres dos seus reis, e pelos seus 
Altos. 

8 Elles fizerao a sua porta ao pe da 
minha porta, e os postes da entrada da sua 
casa ao pe dos meus postes: e havia hum 
muro entre mim e elles: e profanarao o 
meu santo nome pelas abominafoes que 
commetterao: por isso eu os consumi na 
minha ira. 

9 Agora pois deitem elles para longe de 
si a sua fornicafao, e para longe de mim os 
sepulchres dos seus reis, e eu habitarei sem¬ 
pre no meio d’elles. 

10 Tu porem, filho do homem, mostra o 
templo a casa d’Israel, para que elles se 
confundao das suas iniquidades, e mefao 
toda a sua fabrica: 

11 E se envergonhem de tudo o que 
fizerao: mostra-lhes a figura da casa, e as 
sahidas e entradas da sua fabrica, e toda 
a sua tra9a, e todos os preceitos ncerca 
d’ella, e toda a sua ordem, e todas as 
suas leis, e tudo isto escreveras diante de 
seus olhos: para que guardem todos os 
seus desenhos, e os seus preceitos, e os 
cumprao. 

12 Esta he a lei que se deve guardar no 
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edificar da casa sobre o cume do monte : 
Todo o seu termo em roda he santissimo : 
esta he pois a lei que se deve observar no 
edificar d’esta casa. 

13 Ora estas sao as medidas do altar, 
medindo-o com hum verdadeirissimo cova- 
do, que tinha hum covado e hum palmo: o 
seu seio era de hum covado, e de hum co¬ 
vado era tambem a sua largura, e o seu re¬ 
mate ate a sua borda, e por todo o circuito, 
era de hum palmo: esta era tambem a cova 
do altar. 

14 E do seio da terra atd a ultima mar- 
gem, havia dous covados d’altura, e a 
largura era de hum covado: e d’esta mar- 
gem que era a mais pequena, ate a outra 
margem que era a maior, havia quatro co¬ 
vados, e a sua largura era tambem de hum 
covado. 

15 O Ariel mesmo pordm tinha quatro 
covados : e do Ariel ate eima se levantavao 
quatro cornos. 

16 E o Ariel tinha doze covados de 
comprido, e doze covados de largo : assim 
elle era quadrangular, tendo os seus lados 
iguaes. 

17 E a sua margem era de quatorze 
covados de comprido, e de quatorze cova¬ 
dos de largo, medindo os seus quatro lados 
de hum angulo a outro : e a coroa que do- 
minava tudo em roda d’elle, sahia fora meio 
covado, e o seu seio era de hum covado em 
roda: os seus degraos porem estavao vira- 
dos para o Oriente. 

18 E o homem me disse : Filho do ho- 
mem, isto diz o Senhor Deos: Estas sao as 
ceremonias que se devem observar a res- 
peito do altar, sempre que elle for edificado : 
para que sobre elle se offereca o holocausto, 
e se derrame o sangue. 

19 E tu daras as victimas aos sacerdotes, 
e aos Levitas, que sao da linhagem de Sa- 
doc, que se chegao ao meu altar, diz o Se¬ 
nhor Deos, para que elles me sacrifiquem 
hum novilho da manada pelo peccado. 

20 E tomando do sangue d’esse novilho, 
po-lo-has sobre os quatro cornos do altar, e 
sobre os quatro cantos da sua margem, e so¬ 
bre a coroa por toda a roda : e purifica-lo- 
has, e expiaras. 

21 Depois tomaras o novilho, que tiver 
sido offerecido pelo peccado: e queima-lo- 
has n’um lugar da casa todo separado, fora 
do sanctuario. 

22 E no segundo dia offereceras pelo 
peccado hum bode novo que nao tenha 
rnancha: e purificarao o altar, como j:i o 
purificarao com o novilho. 

23 E depois que tiveres acabado de o pu- 
rificar, offereceras hum novilho da manada 
que nao tenha rnancha, e hum carneiro do 
rebanho que tambem nao tenha rnancha. 

24 E offerece-los-has na presenpa do 
Senhor : e os sacerdotes deilarao sal sobre 

[Port.] 

elles, e os offerecerao em holocausto ao 
Senhor. 

25 Sete dias a fio offereceras cada dia 
hum bode pelo peccado : e da mesma sorte 
offerecerao hum vovilho da manada, e hum 
carneiro dos rebanhos, que nao tenhao 
rnancha. 

26 Por sete dias expiarao o altar, e o 
purificao : e encherao as suas maos. 

27 E cumpridos que forem os sete dias, 
ao oitavo dia e nos seguintes, offerecerao os 
sacerdotes os vossos holocaustos sobre o 
altar, e as hostias que offerecem pela paz: 
e eu me reconciliarei comvosco: diz o Se¬ 
nhor Deos. 

CAPITULO XLIV. 
Porta Oriental fechada. Rcprehensues con¬ 

tra os Israelitas, por terern introduzido 
estrangeiros no tcmplo. Sacerdotes exclui- 
dos do sagrado ministerio. A linhagem 
de Sadoc confirmada no sacerdocio. lic- 
gulamento para os sacerdotes no tempo do 
seu servigo. 

HOMEM me fez voltar depois para o 
caminho da porta do sanctuario exte¬ 

rior, que olhava para o Oriente: e que 
estava fechada. 

2 E o Senhor me disse : Esta porta es- 
tara fechada: ella se nao abrira, e nenhum 
homem passant por ella: porque o Senhor 
Deos d’israel entrou por esta porta, e ella 
estara fechada 

3 Para o principe. O principe mesmo 
se assentara n’ella, para comer o pao diante 
do Senhor: elle pelo caminho da porta do 
vestibulo entrarh, e pelo caminho da mesma 
sahira. 

4 E o homem me levou pelo caminho da 
porta do Setenlriao a vista do templo: e 
olhei, e eis-que a gloria do Senhor encheo 
a casa do Senhor: e eu cahi sobre o meu 
rosto. 

5 E o Senhor me disse: Filho do ho¬ 
mem, poe bem no teu coracao, e olha com 
os teus olhos, e ouve com os tens ouvidos 
todas as cousas, que eu le digo, as quaes 
respeitao todas as ceremonias da casa do 
Senhor, e todos os seus diversds regula- 
mentos: e poras o teu coracao nos cami- 
nhos do templo por todas as sahidas do 
sanctuario. 

6 E diras a casa d’israel, que me exas- 
pera : Isto diz o Senhor Deos : Bastem-vos 
ja, casa d’israel, todas as vossas maldades :< 

7 Pois que ainda introduzis tilhos estran¬ 
geiros incircumcidados de coracao e ineir- 
cumcidados de came, para que estejao no 
meu sanctuario, e profanem a minha casa: 
e offereceis os meus paes, a gordura, e o 
sangue : e quebrais o meu pacto com todos 
os vossos crimes. 

8 E nao observastes as minhas orde- 
nanpas tocantes ao meu sanctuario: e cons- 
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tituistes para guardarem o que eu prescrevi 
a respeito d’este sanctuario, que me per- 
tence, os ministros que vos deo na vontade. 

9 Isto diz o Senhor Deos: Todo o es- 
trangeiro incircumcidado de corapao, e in- 
circumcidado de came, nao entrara no meu 
sanctuario, nem todo o filho estrangeiro, 
que vive no meio dos filhos d’Israel. 

10 Mas ate os Levitas, que se apartarao 
longe de mim, entregando-se ao erro dos 
filhos d’Israel, e que se desencaminharao, 
deixaudo-me a mim por irem atras dos 
seus idolos, e que ja carregarao com as suas 
iniquidades: 

11 Farao simplesmente a funcpao de sa- 
cristaes do meu sanctuario, e de porteiros 
da casa, e de officiaes da mesma: elles ma- 
tarao os holocaustos, e as victimas do povo : 
e os mesmos estarao na sua presenca promp- 
tos a servillos. 

12 Porque elles lhes prestarao o sett mi- 
nisterio na presenca dos seus idolos, e se 
fizerao para a casa d’Israel huma occasiao 
de tropepo de iniquidade: por isso he que 
eu levantei e minha mao sobre elles, diz o 
Senhor Deos, e elles levarao sobre si a sua 
iniquidade; 

13 E elles se nao chegarao a mim, para 
fazerem as funcpoes do sacerdocio na minha 
presenca, nem se chegarao a algum dos 
meus sanctuarios, que estao perto do Santo 
dos Santos : mas carregarao com a sua con- 
fusao, e com as suas maldades que commet- 
trirao. 

14 E constitui-los-hei porteiros da casa 
em todo o ministerio d’ella, e em todos os 
officios, que n’ella se fizerem. 

15 Mas os sacerdotes e levitas filhos de 
Sadoc, que guardarao as ceremonias do 
meu sanctuario, quando os filhos d’Israel 
se desencaminharao de mim, elles se che¬ 
garao a mim para me servirem de ministros: 
e estarao na minha presenca para me offere- 
cerem a grossura, e o sangue, diz o Senhor 
Deos. 

16 Elles mesmos entrarao no meu sanc¬ 
tuario, e elles se chegarao a minha mesa 
para me servirem, e guardarem as minhas 
ceremonias. 

17 E quando elles entrarem nas portas 
do atrio interior, estarao vestidos de roupas 
de linho: e nao terao nada sobre si que 
seja de la, quando fazem as funcpoes do seu 
ministerio nas portas no atrio interior e 
dentro. 

18 Elles terao tiras de linho nas suas ca- 
bepas, e calpoes de linho sobre os seus rins, 
e nao se cingirao de modo, que lhes venha 
suor. ( 

19 E quando sahirem ao atrio de fora 
ao povo, tirarao os habitos de que estavao 
vestidos, quando ministravao, e po-los-hao 
na camera do sanctuario, e se vestirao d’ou- 
tros habitos: e tomarao sentido nao sanc- 
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tifiquem o povo, estando com os seus ves¬ 
tidos. 

20 E elles nao raparao a sua cabepa, 
nem tambem deixarao crescer o seu cabello; 
mas terao cuidado de o cortar, para o terem 
curto. 

21 E nenhum sacerdote bebera vinho, 
quando houver de entrar no atrio interior. 

22 E elles nao se casarao nem com viuva, 
nem com repudiada, mas com donzellas da 
linhagem da casa d’Israel: poderao todavia 
casar tambem com huma viuva, que tenha 
ficado d’outro sacerdote. 

23 E elles ensinarao o meu povo a diffe- 
renpa que ha entre o santo e o profano, e 
lhes mostrarao a que ha entre o limpo e o 
immundo. 

24 E quando se levantar alguma contro¬ 
versy, elles se prestarao a decidi-la attidos 
aos meus juizos, e de facto a julgarao: ob- 
servarao as minhas leis, e os meus preceitos 
em todas as minhas solemnidades, e sancti- 
ficarao os meus sabbados. 

25 E elles nao entrarao aonde estiver 
homem morto, para que se nao manchem, 
excepto se for pai ou mai, e filho ou filha, e 
irmao ou irma, que nao tivesse tido segundo 
rnarido : porque d’outra sorte elles ficarao 
manchados. 

26 E depois que qualquer d’elles tiver 
sido purificado, contar-se-lhe-hao ainda sete 
dias. 

27 E no dia da sua entrada no sanctuario 
ao atrio interior para me ministrar no sanc¬ 
tuario, fara huma oblapao pelo seu peccado, 
diz o Senhor Deos. 

28 E para elles nao havera heranpa, 
porque eu he que sou a sua heranpa: e vos 
nao lhes dareis quinhao em Israel, porque 
eu he que sou o seu quinhao. 

29 Elles comerao as victimas, que forem 
offerecidas tanto pelo peccado, como pelo 
delicto: e todo o toto que Israel offerecer, 
sera d’elles. 

30 E as primicias de todos os primoge- 
nitos, e todas as libapoes de tudo quanto se 
offerece, pertencerao aos sacerdotes: dareis 
tambem ao sacerdote as primicias do que 
serve para vosso sustento, para que elle fapa 
vir a benpao sobre a tua casa. 

31 Os sacerdotes nao comerao nem d’al- 
guma ave, nem d’alguma rez, que de si 
mesma haja morrido, ou que tenha sido 
apanhada por qualquer alimaria. 

CAPITULO XLV. 
Lugar para a santa cidade. Quinhao do 

principe. Balangas e medidas justas. 
Tributes devidos ao principe. Sacrificios 
no comedo do anno santo. Solemnidade 
da Pascoa. Festa dos Tubernaculos. 

QUANDO vos comepardes a dividir a 
terra por sortes, separai as primicias 

para o Senhor, escolhendo hum lugar sane- 
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tificado da terra, que tenha vinte e sinco 
mil medidas de comprimento, e dez mil de 
largura: elle sera sanctificado em toda a 
sua extensao ao redor. 

2 E de todo este espaco separareis vos 
para o lugar sanctificado hum lugar qua- 
drado, que tenha quinhentas medidas de 
cada banda ao redor: e sincoenta covados 
em roda para os seus arrabaldes. 

3 E com esta medida mediras tu liuma 
praca de vinte e cinco mil de comprimento, 
e de dez mil de largura : e n’esta prapa sera 
o templo, e o Santo dos Santos. 

4 Este espapo sanctificado da terra sera 
para os sacerdotes ministros do sanctuario, 
que se approximao ao ministerio do Senhor: 
e este lugar lhes sera destinado para suas 
casas, e para o sanctuario da santidade. 

5 Havera tambem outras vinte e sinco 
mil medidas de comprimento, e dez mil de 
largura para os levilas, que servem na 
casa: esses mesmos terao vinte cameras no 
thesouro. 

6 E dareis sinco mil medidas de largura, 
e vinte e sinco mil de comprimento segundo 
a separapao do sanctuario, para possessao 
da cidade a toda a casa d’Israel. 

7 Daras tambem ao principe de huma e 
outra parte junto ao que foi separado para o 
sanctuario, e junto a possessao da cidade, 
defronte da face do que foi apartado para o 
sanctuario, e defronte da face da possessao 
da cidade : desde huma banda do mar ate a 
outra, e desde huma banda do Oriente ate 
a outra: E o comprimento do que lhe ha 
de pertencer, sera igual a est’outras duas 
porpoes, des do termo Occidental ate o ter- 
mo Oriental. 

8 Elle tera seu quinhao da terra em Is¬ 
rael : e os principes nao tornarao mais a 
roubar o meu povo: mas distribuirao a 
terra pela casa d’Israel, segundo cada tribu 
o pedir. 

9 Isto diz o Senhor Deos: Baste-vos, 6 
principes d’Israel, o que tendes feito, cessai 
de commetter mais iniquidades e rapinas, e 
obrai conforme a equidade e a justipa, se- 
parai os vossos termos dos de meu povo, diz 
o Senhor Deos. 

10 Sera justa a vossa balanpa, e justo o 
effi, e justo o bato. 

11 O effi e o bato serao iguaes, e de 
huma mesma medida: de sorte que o bato 
tenha a decima parte do coro, e o effi tenha 
a mesma decima parte do coro: o seu peso 
sera igual, por ordem a medida do coro. 

12 E o siclo tem vinte obolos. Ora vinte 
siclos, e vinte e cinco siclos, e quinze siclos 
fazem huma mina. 

13 E estas sao as primicias que vos tira- 
reis : a sexta parte do effi tomada sobre hum 
coro de trigo, e a sexta parte do effi tomada 
sobre hum coro de cevada. 

14 Quanto porem a medida do azeite, 

hum bato de azeite, he a decima parte do 
coro : e dez batos fazem hum coro : porque 
dez batos enehem hum coro. 

15 E offerecereis hum carneiro do reba- 
nho de duzentas cabepas d’aqueltes, que os 
Israelitas criao para os saerificios, e para os 
holocaustos, e para as oblapoes pacificas, a 
fim de os expiar, diz o Senhor Deos. 

16 Todo o povo da terra sera obrigado a 
pagar estas primicias ao que for principe 
em Israel. 

17 E estarao a cargo do principe os ho¬ 
locaustos, e os saerificios, e as libapoes nos 
dias solemnes, e nos primeiros dias de cada 
mez, e nos dias de sabbado, e em todas as 
solemnidades da casa d’lsrael: elle offere- 
cera pelo peccado o sacrificio, e o holo- 
causto, e as victimas pacificas, para expia- 
pao da casa d’lsrael. 

18 Isto diz o Senhor Deos: No primeiro 
mez, no primeiro dia do mez, tomaras tu 
hum novilho da manada, que nao tenha 
mancha, e expiaras com elle o sanctuario. 

19 E o sacerdote tomara do sarigue da 
victima, que se offerecer pelo- peccado: e o 
pora nos postes do templo, e nos quatro 
cantos da margem do altar, e nos postes da 
porta do atrio interior. 

20 E o mesmo faras no setimo dia do 
mez, por cada hum que peccou por igno- 
rancia, e foi enganado por algum erro, e 
faras a expiapao pelo templo. 

21 No primeiro mez, no dia quatorze 
d’esse mez, solemnizareis vos e fiesta da 
Pascoa: comer-se-hao os paes asmos sete 
dias. 

22 E o principe offerecera n’este dia por 
si, e por todo o povo da terra, hum novilho 
pelo peccado. 

23 E offerecera em holocausto ao Se¬ 
nhor, durante a solemnidade dos sete dias, 
sete novilhos, e sete carneiros sem mancha 
cada dia, durante os sete dias : e offerecera 
cada dia hum bode novo pelo peccado-. 

24 E ajuntara no seu sacrificio hum effi 
de farinha a cada novilho, e hum effi da 
mesma a cada carneiro: e ajuntara hum bin 
d’azeite a cada effi. 

25 No setimo mez, no dia quinze d’esse 
mez, fara elle n’esta solemnidade por sete 
dias continuos, as mesmas cousas que se 
disserao acima: tanto pela expiapao do 
peccado, conio pelo holocausto, e no sacri¬ 
ficio, e no azeite. 

CAPITULO XLVI. 
Regulamento para a abertura da porta 

oriental do atrio dos sacerdotes. Porque 
porta devem entrar e sa/iir do templo o rei 
e o povo. Diversas sortes de saerificios. 
Dojis do principe. Cosinhas do tehplo. 

STO diz o Senhor Deos: A porta do atrio 
interior, que olha para o Oriente, estara 

fechada os seis dias, que sao de trabalho : 
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mas ella se abrira no dia de sabbado, e 
tambem se abrira no pvimeiro dia de cada 
inez. 

2 E o principe entrara pelo caminho do 
vestibulo da porta por fora, e parara no 
limiar da porta; e os sacerdotes offerecerao 
por elle o holocausto, e o sacrifieio de paz: 
e elle adorara sobre o limiar d’esta porta, e 
depois sahira: e a porta nao se fechara ate 
a tarde. 

3 E o povo da terra fara a sua adora^ao 
a entrada d’aquella porta nos dias de sabba¬ 
do, e nos primeiros dias de cada mez, diante 
do Senhor. 

4 O principe porem offerecera ao Senhor 
este holocausto : a saber, no dia de sabbado 
seis cordeiros sem mancha, e hum carneiro 
tambem sem mancha. 

5 E a oblafao de hum effi de farinha por 
hum carneiro, e o que a sua mao offereeer 
em sacrifieio pelos cordeiros: e hum hin 
d’azeite por cada effi. 

6 E no primeiro dia de cada mez hum 
novilho da manada sem mancha: e seis 
cordeiros, e seis carneiros serao sem man¬ 
cha. 

7 E elle offerecera em sacrifieio hum effi 
de farinha por cada novilho, tambem outro 
effi por cada carneiro: e dara por cada cor- 
deiro o que a sua mao puder achar: e hum 
hin d’azeite por cada effi. 

8 E quando o principe houver d’entrar, 
entre pelo caminho do vestibulo da porta 
Oriental, e saia pelo mesmo caminho. 

9 E quando o povo da terra entrar para 
se por na presenfa do Senhor nos dias so- 
lemnes : aquelle que entra pela porta do 
Aquilam para adorar, saia pelo caminho da 
porta do Meiodia: e aquelle que entra pelo 
caminho da porta do Meiodia, saia pelo ca¬ 
minho da porta do Aquilam : elle nao voltara 
pelo caminho da porta, por que entrou, mas 
sahira pela outra que lhe he opposta. 

10 O principe porem estando no meio 
d’elles todos, entrara com os que entrao, e 
sahira com os que sahem. 

11E nos' dias de feira, e nas solemni- 
dades, offerecer-se-lia em sacrifieio hum effi 
de farinha por hum novilho, e hum effi de 
farinha por hum carneiro: pelos cordeiros 
porem offerecera cada hum o que achar a 
sua mao: e ajuntara hum hin d’azeite a 
cada effi. 

12 Ora quando o principe offereeer es- 
pontaneamente ao Senhor hum holocausto, 
ou alguns sacrificios pacificos de sua pro¬ 
pria vontade: abrir-se-lhe-ha a porta que 
olha para o Oriente, e elle offerecera o seu 
holocausto, e as suas victimas pacificas, 
como se costuma fazer no dia de sabbado: 
e sahira, e se fechara a porta depois que 
sahir. 

13 E elle offerecera todos os dias em ho¬ 
locausto ao Senhor hum cordeiro do mesmo 
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anno, que nao tenha mancha: offerece-lo-ha 
sempre de manha. 

14 E offerecera todas as manhas em sa- 
crificio por este cordeiro a sexta parte de 
hum effi de farinha, e a terca parte de hum 
hin d’azeite, para se misturar com a farinha: 
este he o sacrifieio que elle esta obrigado 
segundo a lei, a offereeer ao Senhor, que 
deve ser perpetuo, e de cada dia. 

15 Elle pois immolara o cordeiro, e offe- 
recera o sacrifieio, e o azeite todas as ma¬ 
nhas : este holocausto sera eterno. 

16 Isto diz o Senhor Deos: Se o prin¬ 
cipe fizer qualquer doacao a algum de seus 
filhos : a heran^a d’este sera de seus filhos 
elles a possuirao hereditariamente. 

17 Porem se elle fizer hum legado da sua 
propria fazenda a hum dos seus servos, elle 
lhe pertencera atd o anno do Jubileo, e en- 
tao elle tornara para o principe: e a sua 
heranca pertencera a seus filhos. 

18 E o principe nao tornara nada por 
violencia da heranca do povo, nem dos 
seus bens: mas dara da sua propria fazenda 
huma heranpa a seus filhos: para que o 
meu povo nao seja esbulhado do que cada 
hum legitimamente possue. 

19 Ora o homem me fez passar por huma 
entrada, que estava ao lado da porta, as 
cameras do sanctuario, onde moravao os 
sacerdotes, as quaes olhavao para o Aqui¬ 
lam : e alii havia hum lugar particular, que 
vergava para o Occidente. 

20 Entao me disse elle : Este he o lugar 
em que os sacerdotes cozerao as victimas 
pelo peccado, e pelo delicto: onde cozerao 
as oblafoes do sacrifieio, a fim de que elles 
as nao levem ao atrio exterior, e se sanctifi- 
que o povo. 

21 E me tirou ao atrio exterior, e me 
levou a roda pelos quatro cantos do atrio : 
e eis-que em cada hum dos quatro cantos 
d’este atrio havia hum pequeno terreiro. 

22 Estes pequenos terreiros assim dis¬ 
poses pelos quatro cantos do atrio, tinhao 
quarenta covados de comprido, e trinta de 
largo: todos os quatro erao de huma mes- 
ma medida. 

23 E huma parede ao redor incluia estes 
quatro pequenos terreiros: e viao-se tam¬ 
bem as cosinhas edificadas por baixo dos 
porticos a roda. 

24 E elle me disse : Esta he a casa das 
cosinhas, na qual os ministros da casa do 
Senhor cozerao as victimas destinhadas para 
o povo. 

CAPITULO XLVII. 
Aguas que sahem dehaixo da porta Oriental 

do templo, e que vao ter ao mar morto, 
cujas aguas udoqao. Limites da Terra 
d’ Israel. 

EPOIS elle me fez tornar para a porta 
da casa, e eis-que sahiao humas aguas 
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debaixo do limiar da porta, para a banda 
do Oriente: porque a face da casa olhava 
para o Oriente: as aguas porem desciao ao 
lado direito do templo, para o Meiodia do 
Altar. 

2 E elle me tirou pelo carninho da porta 
do Aquilam, e me fez voltar pelo caminho 
de fora da porta exterior, para o caminho 
que olhava para o Oriente: e eis-que vi 
que as aguas vinhao era redundancia do 
lado direito. 

3 Sahindo para a banda do Oriente o 
homem, que tinha na sua mao hum cordel, 
medio ainda mil covados : e me fez passar 
pela agua, que me dava pelos tornozelos. 

4 Medio outros mil covados, e me fez 
passar pela agua, que me dava pelos joe- 
Ihos. 

5 E medio outros mil covados, e me fez 
passar pela agua, que me dava pelos rins. 
E medio outros mil covados, era ja huma 
torrente, que eu nao pude passar: porque se 
tinliao empolado as aguas d’aquella pro¬ 
funda torrente, que se nao podia passar a 
vao. 

6 Entao me disse o homem: Certo que 
tu o tens visto, filho do homem. E elle 
me tirou logo, e me trouxe a ribanceira da 
torrente. 

7 Tendo eu pois tornado para tras, eis- 
que se viao na ribanceira da torrente mui- 
tas arvores de huma e outra banda em nu- 
mero excessivo. 

8 E o homem me disse: Estas aguas 
que sahem para os montoes de saibro do 
Oriente, e que descem as planicies do de- 
serto, entrarao no mar, e sahirao d’elle, e as 
aguas do mar fiearao saudaveis. 

9 E todo o animal vivente, que anda a 
rasto, vivera por toda a parte, aonde chegar 
a torrente: e havera alii muitos peixes em 
abundancia, depois que la chegarem estas 
aguas, e ficara curado, e vivera tudo, aonde 
chegar esta torrente. 

10 E os pescadores estarao sobre estas 
aguas, clesde Engaddi ate Engallim sera o 
enxugadouro das suas redes: serao muitis- 
simas as especies de seus peixes, em mul- 
tidao excessiva, como sao os peixes do mar 
grande: 

11 Nas suas praias porem, e nos seus 
alagadipos nao serao adopadas as aguas, por¬ 
que serao destinadas para as marinhas de sal. 

12 E sobre a torrente nascera nas suas 
ribanceiras de huma e outra banda toda a 
arvore frutifera: nao cahira d’ella a folha, 
nem faltara o seu fructo: da-los-ha novos 
todos os mezes, porque as suas aguas sa¬ 
hirao do sanctuaiio: e os seus fructos ser- 
virao de sustento, e as suas folhas de me- 
dicina. 

13 Islo diz o Senhor Deos: Estes sao os 
limites, segundo os quaes vos possuireis a 
terra, que se ha de repartir pelas doze tribus 

d’Israel: porque Josd tern para si hum 
quinhao dobrado. 

14 Vos porem a possuireis todos igual- 
mente, cada hum tanto como seu irmao : 
terra, sobre a qual eu levantei a minha mao, 
para a dar a vossos pais: e esta terra vos 
cabera em heranca. 

5 

15 Ora estes sao os limites da terra: da 
banda setentrional des do mar grande, pelo 
caminho d’Hethalon, vindo a Sedada, 

16 A Emath, a Berotha, a Sabarim, que 
esta entre os confins de Damasco e os con- 
fins de Emath, a casa de Ticcon, que esta 
sobre os confins de Auran. 

17 E estes limites serao des do mar ate 
o atrio de Enon, que faz o termo de Damas¬ 
co, e desde huma banda do Setentriao a 
outra banda: Emath, fara o seu termo da 
banda setentrional. 

18 Ora a sua regiao oriental se tomara 
do raeio de Auran, e do meio de Damasco, 
e do meio de Galaad, e do meio da terra 
d’Israel, limitando-a o Jordao, ate ao mar 
oriental, medireis tambem o lado do oriente. 

19 E e lado austral do Meiodia desde 
Thamar ate as aguas da contradicpao junto 
a Cades: e a torrente ate o mar grande: e 
este he o lado austral para o Meiodia. 

20 E o lado do Mar sera o mar grande, 
des de hum cabo em direitura, ate chegar a 
Emath : este he o lado do Mar. 

21 E dividireis esto terra entre vos, pelas 
tribus d’Israel: 

22 E vos a sorteareis para vossa heranpa, 
juntamente com os estrangeiros, que vierem 
ajuntar-se comvosco, que tiverem filhos no 
meio de vos: e vos os tereis como naturaes 
entre os filhos d’Israel: repartirao comvosco 
a heranca no meio das tribus d’Israel. 

3 

23 E em qualquer tribu cm que se achar 
hum estrangeiro, vos lhe dareis alii o seu 
quinhao, diz o Senhor Deos. 

CAPITULO XLVIII. 
A Terra d'Israel reparticla pelas doze tribus. 

Torino consagrada para o templo, e para 
a cidade santa. Quinhao dos Levitas e 
do Principe. Nomes das portas da cidade. 

Tj' ESTES sao os nomes das tribus, des da 
extremidade do Aquilam ao longo do ca¬ 

minho de Hethalon, quando se vira Emath, 
o atrio d’Enon sera o limite da banda de 
Damasco para o Aquilam, ao longo do ca¬ 
minho de Emath. E a regiao oriental e o 
Mar terminarao a porpao de Dan. 

2 E proximo aos terrnos de Dan, tera 
Aser a sua porpao, des da 'regiao oriental 
ate a regiao do Mar : 

3 E proximo aos termos d’Aser, tera 
Nephthali a sua porpao, des da regiao orien¬ 
tal ate a regiao do Mar. 

4 E proximo aos termos de Nephthali 
tera Manasses a sua porpao, des da regiao 
oriental ate a regiao do Mar. 
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5 E proximo aos termos de Manasses, 
tera Ephraim a sua porcao, des da regiao 
oriental ate a regiao do Mar. 

6 E proximo aos termos d’Ephraim, tera 
Ruben a sua porcao, des da regiao oriental 
ate a regiao do Mar. 

7 E proximo aos termos de Ruben, tera 
Juda a sua porcao, des da regiao oriental 
ate a regiao do Mar. 

8 E proximo aOs termos de Juda, des da 
regiao oriental ate a regiao do Mar, serao 
as primicias,. que vos separareis, as quaes 
terao vinte e sinco mil medidas de largura 
e de comprimento, assim como he a ex- 
tensao que tem eada hum dos outros 
quinhoes, des da regiao oriental ate a re¬ 
giao do Mar: e o sanctuario ficara no 
meio d’esta partilha. 

9 As primicias, que vos separareis para 
o Senhor, terao vinte e sinco mil medidas de 
.comprido, e dez mil de largo. 

10 Estas primicias porem serao do sanc¬ 
tuario dos sacerdotes: ellas terao vinte e 
sinco mil medidas de comprimento para o 
Aquilam, e dez mil medidas de largura para 
o Mar, e dez mil medidas tambem de largura 
para o Oriente, e vinte e sinco mil medidas 
de comprimento para o Meiodia: e o sanc¬ 
tuario do Senhor ficara no meio d’esta porcao. 

11 O sanctuario sera para os sacerdotes, 
que sao filhos de Sadoc, que guardarao as 
minhas ceremonias, e que se nao desenca- 
minharao, quando os filhos d’Israel estavao 
no descaminho, como tambem se desenca- 
minharao os Levitas. 

12 E elles terao por primicias no meio 
das primicias da terra o Santo dos Santos, 
junto aos termos dos Levitas. 

13 E os Levitas tambem terao igualmen- 
te junto aos tqrmos dos sacerdotes, vinte e 
sinco mil medidas de comprimento, e dez 
mil de largura. Todo o comprimento, sera 
de vinte e sinco mil medidas, e a largura de 
dez mil. 

14 E elles nao poderao vefider, nem tro¬ 
car nada d’ellas, nem estas primicias de 
terra serao transferidas a outros, porque sao 
consagradas ao Senhor. 

15 E as sinco mil medidas que restao de 
largura sobre as vinte e sinco mil, serao ha- 
vidas como profanas, ficando destinadas 
para os edificios da cidade, e para os seus 
arrabaldes : e a cidade ficara no meio d’este 
espafo. 

16 E estas serao as suas medidas: para 
a regiao sententrional, tera ella quatro mil 
e quinhentas medidas : e para a regiao me¬ 
ridional, quatro mil e quinhentas: e para a 
regiao oriental, quatro mil e quinhentas': e 
para a regiao occidental, outras quatro mil e 
quinhentas. 

17 E os arrabaldes da cidade terao da 
banda do Aquilam duzentas e sincoenta 
medidas, e da banda do Meiodia, outras 
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duzentas e sincoenta, e da banda do Oriente 
duzentas e sincoenta, e da banda do mar, 
outras duzentas e sincoenta. 

18 Quanto porem ao que ficar sobre o 
comprimento, junto as primicias do sanc¬ 
tuario, a saber, dez mil medidas para a 
banda do Oriente, e dez mil para a banda do 
Occidente, ellas serao como as primicias do 
sanctuario: e os fructos que d’ahi se colherem, 
serao destinados para dar pao aquelles, que 
servem a cidade. 

19 E ps que trabalharem em servipo da 
cidade, serao de todas as tribus d’Israel. 

20 Todas as primicias, que tiverem de 
todos os lados vinte e sinco mil medidas, 
vindo a formar em quadro as taes vinte e 
sinco mil medidas, serao separadas, para 
sereni as primicias do sanctuario, e para pos- 
sessao da cidade. 

21 E o que restar, sera para quinhao do 
principe, por toda a roda das primicias do 
sanctuario, e do quinlfho da cidade, defronte 
das vinte e sinco mil medidas das primicias 
ate os termos do Oriente : e da mesrna forte 
da banda do Mar, defronte das vinte e sinco 
mil medidas ate os termos do Mar, sera 
tambem do quinhao do principe : e as pri¬ 
micias do sanctuario e o sanctuario do tem- 
plo, ficarao no meio d’este espajo. 

22 O que restar porem da porcao dos 
Levitas, e da porpao da cidade, no meio 
das outras poipoes do principe : sera entre 
os termos de Juda, e entre os termos de 
Benjamin, e pertencera ao principe. 

23 E pelo que toca as outras tribus: A 
porjao de Benjamin sera des da regiao 
oriental ate a regiao occidental. 

24 E defronte dos termos de Benjamin, 
tera Simeao a sua porpao, des da regiao 
oriental ate a regiao occidental. 

25 E proximo aos termos de Simeao, 
tera Issacar a sua porfao, des da regiao 
oriental ate a regiao occidental. 

26 E proximo aos termos d’lssacar, tera 
Zabulon a sua porcao, des da regiao oriental 
ate a regiao occidental. 

27 E proximo aos termos de Zabulon, 
tera Gad a sua porcao, des da regiao orien¬ 
tal ate a regiao do Mar. 

28 E para a banda dos termos de Gad, 
ficara a regiao austral ao Meiodia: e seus 
termos serao desde Thamar ate as aguas da 
contradicpao junto a Cades, a sua heranpa 
se estendera ate parar defronte do mar 
grande. 

29 Esta he a terra, que vos distribuireis 
por sortes entre as tribus d’lsrael: e taes 
serao as suas particoes, diz o Senhor Deos. 

30 E estas sao as sahidas da cidade: Me- 
diras da banda do Setentriao quatro mil e 
quinhentas medidas. 

31 E as portas da cidade tomarao. os 
nomes das tribus d’lsrael, havera tres portas 
ao Setentriao, a porta de Ruben huma, a 
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porta de Juda outra, a porta de Levi outra. 
32 E mediras da mesma sorte para 

a banda do Oriente quatro mil e qui- 
nhentas medidas : e d’esta banda havera 
tambem tres portas, a porta de Jose hu- 
ma, a porta de Benjamin outra, a porta 
de Dan outra. 

33 Mediras outrosi quatro mil e quinhen- 
tas medidas para a banda do Meiodio, e da 
mesma sorte havera aqui tres portas, a porta 

de Simeao huma, a porta d’Issacar outra, a 
porta de Zabulon outra. 

34 Mediras em fim quatro mil e quinhen- 
tas medidas para a banda do Occidente, 
havera aqui tambem tres portas, a porta de 
Gad huma, a porta d’Aser outra, a porta de 
Nephthali outra. 

35 O seu circuito sera de dezoito mil 
medidas : e des d’aquelle dia o nome da 
cidade sera o Senhor n’ella mesma. 

DANIEL. 

CAPITULO I. 

Daniel, Ananias, Misael, e Azarias, secolhi- 
dos, para jicar no Palacio do rei, e apren- 
der a escrever, e a fallar a lingua dos 
Caldeos. Muddo-se-l/ies os nomes nos de 
Balthasar, Sidrach, Misach, e Abdcnago. 
Da Deos a estes mancebos o dom da Sa- 
bedoria, e a Daniel em particular a in- 
telligencia dos sonhos. 

O anno terceiro do reinado de Joaquim 
rei de Juda, veio Nabuchodonosor rei 

de Babylonia a Jerusalem, e a sitiou : 
2 E o Senhor entregou nas suas maos a 

Joaquim rei de Juda, e huma parte dos 
vasos da casa de Deos: e os levou para a 
terra de Sennaar, para a casa do seu Deos, 
e poz os vasos na casa do thesouro do seu 
Deos. 

3 Entao disse o rei a Asphenes seu Eunuco 
mor, que lhe destinasse d’entre os filhos 
d’lsrael, e da linhagem dos reis e dos prin- 
cipes, 

4 Alguns meninos, em que nao houvesse 
defeito algum, de gentil presen^a, e instru- 
idos em tudo o que diz respeito a sabedoria, 
habeis nas sciencias, e bem disciplinados, e 
que podessem estar no Palacio do rei, para 
que elle os ensinasse a escrever, e a fallar a 
lingua dos Caldeos. 

5 E ordenou o rei, que se lhes desse cada 
dia de comer das suas iguarias, e de beber 
do vitiho que elle mesmo bebia, a fim de 
que mantidos d’esta sorte por tres annos, 
podessem depois andar a servir na presenpa 
do rei. 

6 E entre estes se acharao do nurnero 
dos filhos de Juda, Daniel, Ananias, Misael, 
e Azarias. 

7 E o Eunuco mor lhes poz por nomes: 
a Daniel, o de Baltasar: a Ananias, o de 

Sidrach: a Misael, e de Misach: e a Aza¬ 
rias, o de Abdenago. 

8 Ora Daniel assentou firmemente no seu 
corayao nao se fujar com os comeres que 
lhe viessem da meza do rei, nem com o vi- 
nho que elle bebesse: e pedio ao Eunuco 
mor, que lhe permittisse nao comer de hurnas 
iguarias, que o tomariao irnpuro. 

9 E deo Deos a Daniel achar grapa e 
misericordia diante do Eunuco mor. 

10 Entao disse o Eunuco mor a Daniel: 
Eu tenho medo do rei meu amo, o qual 
ordenou que se vos desse de comer e de 
beber: se elle vir os vossos rostos mais 
macilentos que os dos outros mopos da 
vossa idade, sereis vos a causa de que o rei 
me mande cortar a cabe^a. 

11 E respondeo Daniel a Malasar, a 
quern o Eunuco mor tinha ordenado, que 
tivesse cuidado de Daniel, d’Ananias, de 
Misael, e d’Azarias: 

12 Peco-te que nos experimentes a nos 
teus servos dez dias, e que se nos dem so 
legumes a comer, e agua a beber: 

13 E depois d’isto, olha para os nossos 
rostos, e para os rostos dos meninos que 
comem da meza do rei: e conforme vires, 
assirn te haveras com os teus servos. 

14 Elle tendo ouvido estas palavras, fez 
n’elles experiencia dez dias: 

15 E depois dos dez dias, apparecerao os 
seus rostos melhores, e mais gordos, do que 
os de todos os meninos, que comiao da 
meza do rei. 

16 Malasar pois tomava para si os man- 
jares, e o vinho que se lhes dava para beber: 
e a. elles dava-lhes legumes. 

17 Ora Deos deo a estes meninos a sei- 
encia, e o conhecimento de todos os livros, 
e de toda a sabedoria : e a Daniel a intelli¬ 
gence de todas as visoes e sonhos. 
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18 Findos pois os dias, depois dos quaes 
o rei tinha dito que lhe fossem presentados: 
o Eunuco mor os introduzio a presenpa de 
Nabuchodonosor. 

19 E tendo-se o rei entretido em conver- 
sapao com elles, entre todos elles nao forao 
achados outros taes, corao Daniel, Ananias, 
Misael, e Azarias: e elles ficarao servindo na 
camera do rei. 

20 E em toda a questao que o rei lbes 
propoz em materia de sabedoria e de intelli- 
gencia, acbou que elles excediao dez vezes 
todos os adivinhos e magicos, que havia em 
todo o seu reino. 

21 Daniel porem viveo atd o primeiro 
anno do rei Cyro. 

CAPITULO II. 
Sonho de Nabuchodonosor. Estatua corn- 

posta de quatro metaes. Os adivinhos 
de Caldea nao podern fazer conhecer ao 
rei o sonho que tivera, e que lhe tinha 
esquecido. Daniel Iho faz conhecer e Iho 
explica. Honras que Nabuchodonosor faz 
a Daniel. 

O segundo anno do reinado de Nabu¬ 
chodonosor, teve o mesmo Nabucho¬ 

donosor hum sonho, e o seu espirito ficou 
em extremo atemorizado, e depois lhe esque- 
ceo este sonho inteiramente. 

2 Mandou pois o rei, que se convocassem 
os adivinhos, e os magicos, e os encanta- 
dores, e os Caldeos: para que lhe declaras- 
sem a elle rei qual havia sido o seu sonho : 
elles chegados que forao, se presentarao 
diante do rei. 

3 E o rei lhes disse : Eu tive hum sonho: 
e confuso na minha idea nao sei o que vi. 

4 E os Caldeos responderao ao rei em 
Syriaco : O’ rei, vive eternamente : dize a 
teus servos o sonho que tiveste, e nos to in- 
terpretaremos. 

5 E respondendo o rei disse aos Caldeos: 
O meu sonho me fugio da memoria: se vos 
me nao declarardes o tal sonho, e a sua sig- 
nificacao, todos vos perecereis, e as vossas 
casas serao confiscadas. 

6 Se vos porem me disserdes o meu so¬ 
nho, e que he o que elle significa, recebereis 
de mim premios e dons, e grandes honras: 
dizei-me pois o sonho, e a sua interpretapao. 

7 Elles segunda vez lhe responderao, e 
disserao : Diga o rei a seus servos o sonho 
que teve, e nos lhe daremos a sua interpre¬ 
tapao. 

8 Respondeo o rei, e disse : Conhepo 
certamente que assim ides ganhando tempo, 
porque sabeis que me esqueceo o sonho. 

9 Se vos pois me nao disserdes o que eu 
sonhei, o conceito, que unicamente formarei 
de vos, he, que tambem inventastes huma 
interpretapao enganosa, e cheia de illusao, 
para me entreterdes com palavras, atd que 
haja passado o tempo. Dizei pois qual foi 

o meu sonho, para que eu tambem saiba, 
que a interpretapao que lhe derdes he ver- 
dadeira. 

10 Dando pois a sua resposta os Cal¬ 
deos na presenpa do rei, disserao : Nao ha 
homem, 6 rei, sobre a terra, que possa cum- 
prir o teu preceito: e nenhum rei ha por 
grande e poderoso que seja, que pergunte 
semelhante, cousa a adivinho algum, nem a 
magico, nem a Caldeo. 

11 Porque o que tu perguntas, 6 rei, he 
difficil: nem se achara pessoa alguma, que 
declare isso diante do rei: excepto os Deo- 
ses, que nao tern commercio com os ho- 
mens. 

12 Ouvido isto, o rei todo enfurecido, e 
cheio de huma grande ira, mandou que pe- 
recessem todos os Sabios de Babylonia. 

13 E publicada que foi esta sentenpa, 
hia-se ja fazendo matanpa nos sabios: e an- 
dava-se em busca de Daniel e de seus com- 
panheiros para tambem parecerem. 

14 Entao Daniel se informou de Arioch 
General dos exercitos do rei, que tinha sa- 
hido para fazer matar os Sabios de Baby¬ 
lonia, sobre que lei e sentenpa era esta. 

15 E perguntou ao que tinha recebido a 
ordem do rei, porque causa havia sahido o 
rei com huma sentenpa tao cruel. E como 
Arioch tivesse declarado a Daniel todo o 
negocio, 

16 Entrando Daniel ao rei, lhe supplicou, 
que lhes concedesse algum tempo, para lhe 
dar solupao ao que elle rei desejava. 

17 E Daniel foi para sua casa, e deo no- 
ticia do caso a seus companheiros Ananias, 
e Misael, e Azarias: 

18 A fim de que elles implorassem mise- 
ricordia postos na presenpa do DeOs do ceo, 
para a revelapao d’este segredo, e para que 
elle Daniel e seus companheiros nao pere- 
cessem com os outros sabios de Babylonia. 

19 Entao foi descoberto este mysterio a 
Daniel n’uma visao de noite: e Daniel bem- 
disse ao Deos do ceo, 

20 E fallou dizendo : O nome do Senhor 
seja bemdilo des do seculo e ate ao seculo: 
porque d’elle sao a sabedoria e a fortaleza. 

21 E elle mesmo he o que muda os tem¬ 
pos, e os seculos: o que transfere e estabe- 
lece os reinos : o que da a sabedoria aos 
sabios, e a sciencia aos que entendem da 
disciplina: 

22 Elle he o que revela as cousas profun- 
das, e escondidas, e o que conhece o que 
esta nas trevas: e o com quern esta a luz. 

23 A ti, 6 Deos de nossos pais, he que 
eu dou as grapas, e te louvo : porque tu me 
deste a sabedoria, e a fortaleza: e agora me 
mostraste o que nos te tinhamos pedido, 
porque nos descobriste o que o rei deseiava 
saber. 

24 Depois d’isto entrando Daniel a Ari¬ 
och, a quem o rei, tinha ordenado que fizes- 
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se matar os sabios de Babylonia, lhe fallou 
d’esta maneira: Nao mates os sabios de 
Babylonia: leva-me a presen^a do rei, e eu 
exporei ao rei a solu^ao que deseja. 

25 Entao Arioeh a toda a pressa presen- 
tou Daniel ao rei, e lhe disse: Eu achei 
hum liomem d’entre os filhos da transmi- 
grayao de Juda, que declarara ao rei o que 
sonhou. 

26 Respondeo o rei, e disse a Daniel, que 
tinhapor nome Baltasar: Cuidas tu, que me 
poderas dizer verdadeiramente o que eu vi 
em sonho, e dar-me d’elle a interpreta^ao ? 

27 E respondendo Daniel perante o rei, 
disse: Os sabios, os magicos, os adivinhos, 
e os agoureiros, nao podem descobrir ao rei 
o mysterio, que o rei pergunta. 

28 Mas no ceo ha hum Deos, que revela 
os mysteries, o qual te mostrou, 6 rei Na- 
buchodonosor, as cousas que hao de acon- 
tecer nos ultimos tempos. O teu sonho, e 
as visoes da tua cabeya, que tiveste no teu 
leito, passao d’esta maneira: 

29 Tu 6 rei, comefaste a pensar estando 
na tua cama, no que havia de acontecer de- 
pois d’estes tempos : e aquelle que revela os 
mysterios, te descobrio as cousas que hao 
de vir. 

30 A mim tambem me foi revelado este 
mysterio, nao porque- a sabedoria que ha 
em mim seja maior que a que se acha em 
todos os outros viventes: mas para que 
licasse manifesta ao rei a interpretafao do 
seu sonho, e para que soubesses tu os pen- 
samentos do teu espirito. 

31 Tu, o rei, estavas olhando, e parecia- 
le que vias huma como grande estatua: a 
tal estatua de huma grandeza, e altura ex- 
traordinaria, se tinha em pe diante de ti, e a 
sua vista era espantosa. 

32 A cabe^a 5’esta estatua era de hum 
ouro finissimo, porem o peito e os bravos 
erao de prata, ja o ventre, e as coxas erao 
de cobre: 

33 E as pernas erao de ferro, huma parte 
dos pes era de ferro, e a outra de barro. 

34 Tu a estavas vendo attentamente, ate 
que huma pedra foi arrancada de hum mon¬ 
te sem intervirem maos de homem : a qual 
ferio a estatua nos seus pes de ferro, e de 
barro, e os fez em pedacos. 

35 Entao se quebrarao tudo a hum tem¬ 
po o ferro, o barro, o cobre, a prata, e o 
ouro, e ficarao reduzidos como a miuda pa- 
lha, que o vento leva fora da eira em tempo 
do estio: e elles desapparecerao de todo o 
lugar: mas a pedra, que tinha dado na esta¬ 
tua, fez-se hum grande monte, que encheo 
toda a terra. 

36 Este he o sonho : Diremos tambem 
na tua presene a, 6 rei, a sua interpretafao. 

37 Tu es o rei dos reis : e o Deos do ceo 
te deo o reino, e a for^a, e o imperio, e a 
gloria : 

38 E todos os lugares em que habitao 
os filhos dos homens, e as alimarias do 
campo : entregou tambem nas tuas maos 
as aves do ceo, e todas as cousas poz de- 
baixo do teu dominio: tu pois es a cabeja 
de ouro. 

39 E depois de ti se levantara outro rei¬ 
no menor que o teu, que sera de prata: e 
outro terceiro reino que sera de cobre, o 
qual mandara em toda a terra. 

40 E o quarto reino sera como ferro: as- 
sim como o ferro quebra, e doma todas as 
cousas, assim ellc quebrara, e fara todos es- 
tes em migalhas. 

41 E quanto ao que viste dos pds, e dos 
dedos serem huma parte de barro de oleiro, 
e outra parte de ferro : esse reino, que tera 
com tudo isso a sua origem da v£a do ferro, 
sera dividido, segundo tu viste que o ferro 
estava misturado com a terra e barro. 

42 E os dedos dos pes em parte de ferro, 
e em parte de barro : dao a entender que 
esse mesmo reino sera em parte firme, e em 
parte fragil. 

43 E como tu viste, que o' ferro estava 
misturado com a terra e o barro, tambem 
elles se misturarao pelas razoes de eontrahi- 
dos parentescos, mas nao se unirao ehtre si, 
bem como o ferro se nao pode ligar com o 
barro. 

44 Nos dias porem d’aquelles reinos sus- 
citara o Deos do ceo hum reino, que nao 
sera jamais dissipado, e este seu reino nao 
passara a outro povo : antes esmigalhara, e 
consumira a todos estes reinos : e elle mes¬ 
mo subsislira para sempre. 

44 Segundo o que tu viste, que huma 
pedra foi arrancada do monte sem intervir 
mao de homem, e esmigalhou o barro,o 
ferro, e o cobre, e a prata, e o ouro, com 
isto mostrou o grande Deos ao rei o que 
esta para vir nos tempos futuros: e assim 
he verdadeiro o sonho, e fiel esta sua inter- 
pretacao. 

46 Entao o rei Nabuchodonosor se pros- 
trou com o rosto em terra, e adorou a Da¬ 
niel, e mandou, que lhe fizessem sacrificios 
de victimas, e de incenso. 

47 O rei pois fallando a Daniel, lhe disse : 
Verdadeiramente o vosso deos he o deos dos 
deoses, e o Senhor dos reis, e o que revela 
os mysterios: pois que tu podeste descobrir 
este segredo. 

48 Entao o rei elevou em honra a Daniel, 
e lhe deo muitos e magnificos presentes: e 
constituio-o governador de todas as provin- 
cias de Babylonia: e prefeito dos ma- 
gistrados acima de todos os sabios de Ba¬ 
bylonia. 

49 E fez Daniel huma petirao ao rei : 
e este constituio superintendentes dos ne- 
gocios da proviucia de Babylonia a Sidrach, 
Misach, e Abdenago : o mesmo Daniel po¬ 
rem estava as portas do rei. 
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CAPITULO III. 
Estatim de ouro levantada par Nabuchodo- 

nosor. Os ires companheiros de Daniel 
recusao adora-la. Sdo por isso langados 
numa fornalha de fogo ardente. Deos os 
preserva. Oragao d'Azarias. Cantico 
d'Azarias e de seus companheiros. Ordens 
de Nabuchodonosor a favor da religido dos 
Judeos. 
EZ o rei Nabuchodonosor liuraa estatua 
de ouro, que tinha sessenta covad os de 

alto, e seis covados de largo, e po-la no 
campo de Dura, que era na provincia de 
Babylonia. 

2 N’estes termos despachou o rei Nabu¬ 
chodonosor correios para que se ajuntassem 
os satrapas, os magistrados, e os juizes, os 
capitaes, e os tyrannos, e os prefeitos, e to- 
dos os principes das provincias, para se 
acharem presentes no dia da dedicafao da 
estatua, que o rei Nabuchodonosor tinha 
levantado. 

3 Entao se ajuntarao os satrapas, os ma- 
gistrados, e os juizes, os capitaes, e os ty¬ 
rannos, e os senhores, que estavao consti- 
tuidos nas primeiras dignidades, e todos os 
principes das provincias, para concorrerem 
a dedicapao da estatua, que o rei Nabucho¬ 
donosor tinha levantado : e estavao era pe 
diante da estatua, que o rei Nabuchodonosor 
tinha colloeado : 

4 E o pregoeiro clamava em alta voz : 
A vos-outros, povos, tribus, e Gentes de to- 
das as linguas, se vos ordena : 

5 Que no ponto, em que ouvirdes o 
som da trombeta, e da fiauta, e da cithara, 
da liarpa, e do salterio, e da viola, e de 
todo o genero de concertos musicos, pros- 
trando-vos em terra, adoreis a estatua 
d’ouro, que o rei Nabuchodonosor levan- 
tou. 

6 Se algum porem nao a adorar prostra- 
do, sera na mesma hora lanpado n’uma 
fornalha de fogo ardente. 

7 E depois d’isto assim que os povos to- 
dos ouvirao o som da trombeta, da fiauta, 
e da cithara, da harpa, e do salterio, e da 
viola, e de todo o genero de concertos mu¬ 
sicos : prostrando-se em terra todos os po¬ 
vos, tribus, e gentes de todas as linguas 
adorarao a estatua de ouro, que o rei Na¬ 
buchodonosor tinha levantado. 

8 E logo no mesmo tempo chegando 
huns hornens Caldeos, accusarao aos Ju¬ 
deos. 

9 E disserao ao rei Nabuchodonosor: 
O’ rei, vive eternamente: 

10 Tu, 6 rei, passaste hum decreto, 
para que todo o homem, que ouvisse o 
som da trombeta, da fiauta, e da cithara, 
da harpa, e do salterio, e da viola, e de 
todo o genero de concertos musicos, se 
prostrasse em terra, e adorasse a estatua de 
ouro : 

11 E que se algum nao na adorasse pros- 
trado, seria lanpado n’uma fornalha de fogo 
ardente. 

12 Isto nao obstante, ha huns hornens 
Judeos, que tu constituiste superintendentes 
dos negocios da provincia de Babylonia, 
Sidrach, Misach, e Abdenago: estes ho- 
mens desprezarao, 6 rei, o teu decreto: 
elles nao honrao os teus deoses, nem ado- 
rao a estatua de ouro, que tu levantaste. 

13 Entao Nabuchodonosor cheio de fu¬ 
ror e de ira, mandou que lhe trouxessem a 
sua presenpa a Sidrach, Misach, e Abde¬ 
nago : os quaes forao logo trazidos diante 
do rei. 

14 E o rei Nabuchodonosor pronuncian- 
do estas palavras, lhes disse: He verdade, 
Sidrach, Misah, e Abdenago, que vos nao 
honrais os meus deoses, e nao adorais a 
estatua de ouro, que eu erigi ? 

15 Agora pois, se vos estais promptos 
para me obedecerdes, em todo o momento 
em que ouvirdes o som da trombeta, da 
fiauta, da cithara, da harpa, e do salterio, e 
da viola, e de todo o genero de concertos 
musicos, prostrai-vos em terra, e adorai a 
estatua, que eu fiz : se porem a nao adorar- 
des, na mesma hora sereis langados n’uma 
fornalha de fogo ardente: e quem he o 
Deos, que vos podera livrar da minha 
mao l 

16 Respondendo Sidrach, Misach, e Ab¬ 
denago, disserao ao rei Nabuchodonosor: 
Nao ha necessidade alguma, que nos te 
respondamos n’este particular. 

17 Porque deves saber, que o nosso 
Deos, a quem nos adoramos, pode tirar-nos 
da fornalha de fogo ardente, e livrar-nos, 6 
rei, das tuas maos. 

18 E se elle o nao quizer fazer assim, flea 
tu entendendo, 6 rei, que nos nao honra- 
mos os teus Deoses, nem adoramos a esta¬ 
tua de ouro, que erigiste. 

19 Entao se encheo Nabuchodonosor de 
furor: e se mudou o aspecto do seu sem- 
blante contra Sidrach, Misach, e Abdenago, 
e mandou que se accendesse a fornalha com 
hum fogo sete vezes mais ardente, do que 
se costumava accender. 

20 E deo ordem aos mais valentes solda- 
dos do seu exercito, que ligados os pes a 
Sidrach, Misach, e Abdenago, os lanpassem 
na fornalha de fogo ardente. 

21 E no mesmo ponto forao estes tres 
hornens ligados, e lanf ados no meio da for¬ 
nalha de fogo ardente, com as suas roupas, 
e mitras, e japatos, e vestidos, 

22 Porque o mandado do rei apertava: a 
fornalha porem estava sobre maneira ac- 
cesa. E as chammas do fogo matarao 
aquelles hornens, que tinhao lan^ado n’ellas 
a Sidrach, Misach, e Abdenago. 

23 Entretanto estes tres hornens, convem 
a saber, Sidrach, Misach, e Abdenago, cahi- 
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rao ligados no meio da fornalha de fogo 
ardente. 

24 Entao o rei Nabuchodonosor ficou 
todo espantado, e levantou-se de repente, e 
disse para os Grandes da sua corte: Nao 
lancamos nos no meio do fogo tres homens 
atados ? Elies respondendo ao rei, disserao : 
Assim he, 6 rei. 

25 Ao que elle respondeo, e disse : Com 
tudo eis-ahi estou eu vendo quatro homens 
soltos, e passeando no meio do fogo, e 
nada ha de lesao n’elles, e o aspecto do 
quarto he semelhante ao filho de Deos. 

26 Entao se chegou Nabuchodonosor a 
porta da fornalha de fogo ardente, e disse : 
Sidrach, Misach, e Abdenago, Servos do 
Deos Excelso, sahi, e vinde. E logo Si¬ 
drach, Misach, e Abdenago sahirao do meio 
do fogo. 

27 E tendo-se ajuntado os satrapas, e os 
magistrados, e os juizes, e os grandes da 
corte do rei, olhavjao attentamente para 
aquelles homens, vendo que o fogo nao ti¬ 
nha tido poder algum sobre os seus corpos, 
e que nem hum so cabello da sua cabeya se 
tinha queimado, e que nao apparecia sinal 
algum nas suas roupas, e que nem por elles 
o cheiro de chamusco tinha passado. 

28 Entao Nabuchodonosor rompendo 
n’esta exclamacao, disse : Bemdito seja o 
Deos d’elles, sim o de Sidrach, Misach, e 
Abdenago, que enviou o seu anjo, e livrou 
os seus servos, que crerao n’elle : e que re- 
sistirao ao mandamento do rei, e que en- 
tregarao os seus corpos, para nao servirem, 
e para nao adorarem a outro algum Deos, 
que o Deos que elles adorao. 

29 Este lie pois o decreto que eu passo, 
que todo o homem de qualquer povo, tribu, 
e lingua que seja, o qual tiver proferido al- 
guma blasfemia contra o Deos de Sidrach, 
de Misach, e de Abdenago, pereca, e a 
sua casa seja destruida: porque nao ha 
outro Deos, que assim possa salvar, senao 
este. 

30 Entao promoveo o rei em dignidade a 
Sidraeh, Misach, e Abdenago, na provincia 
de Babylonia. 

31 O REI NABUCHODONOSOR a 
todos os povos, a todas as gentes, e nayoes 
de qualquer lingua, que habitao em toda 
a terra, a paz seja em vosoutros multipli- 
cada. 

32 O Deos excelso fez prodigios, e mara- 
vilhas na minha presenya. A mim pois me 
aprouve publicar 

33 Os seus prodigios, porque sao grandes : 
e as suas maravilhas, porque sao estupendas : 
porque o seu reino he hum reino eterno, e o 
seu poder se estende de gerayao, em ge- 
rayao. 

CAPITULO IV. 
Sonho dc Nabuchodonosor. Arvore deitada 

ubaixo. Daniel Ihe explica este sonho. 

Este sonho se cumpre. Nabuchodonosor 
he reduzido ao estado de besta sete annos. 
Elle reconhece em Jim a mao Deos, e he 
restituido ao seu reino. 

T^U Nabuchodonosor estava socegado'em 
minha casa, e florecente no meu pala- 

cio : 
2 Tivehum sonho, que me atemorizou: e 

estando na minha cama, os meus pensa- 
mentos, e as visoes da minha cabeya me 
deixarao todo assustado. 

3 Por esta causa publiquei eu hum De¬ 
creto, pelo qual mandava, que viessem a 
minha presenca todos os sabios de Babylo¬ 
nia, e isto a fim de me darem a explicayao 
do meu sonho. 

4 Entao vierao a minha presenya os adi- 
vinhos, os magicos, os Caldeos, e os agou- 
reiros, e eu contei o meu sonho na sua pre¬ 
senya : mas elles me nao derao a sua solu- 
yao : 

5 Atd que chegou a minha presenya o 
collega Daniel, que tern por nome Baltasar 
segundo o nome do meu Deos, o qual Da¬ 
niel tem em si jmesmo o espirito dos deoses 
santos: e diante d’elle expuz assim o meu 
sonho. 

6 Baltasar, principe dos adivinhos, como 
eu sei que tu tens em ti o espirito dos deoses 
santos, e que nao ha segredo que tu nao 
possas deslindar: expoe-me as visoes dos 
meus sonhos, que tive, e da-me a axplica- 
yao d’el las. 

7 A visao da minha cabeya, estando eu 
na minha cama, he esta: Parecia-me que via 
no meio da terra huma arvore, e era a sua 
altura desmarcada. 

8 Era huma arvore grande, e forte: e 
cuja altura chegava ate o ceo : a sua vista se 
estendia ate as extremidades de toda a terra. 

9 As suas folhas erao fermosissimas, e o 
seu fructo copioso em extremo: e d’ella se 
podiao sustentar todas as castas d’animaes : 
as alimarias domesticas, e salvagens habita- 
vao debaixo d’ella, e as aves do ceo pousa- 
vao sobre os seus ramos : e d’elia se susten- 
tava toda a carne. 

10 Eu estava vendo isto na visao da mi¬ 
nha cabeya sobre o meu leito, e eis-que o 
vigia, e o santo desceo do ceo. 

11 Elle clamou com huma voz forte, e 
disse assim : Deitai abaixo pelo pe esta ar¬ 
vore, e cortai-lhe os ramos : fazei-lhe cahir 
as folhas, e desperdiyai-lhe os pomos : afu- 
gentem-se as alimarias, que estao debaixo 
d’ella, e enxotem-se as aves de cima dos 
seus ramos. 

12 Deixai todavia na terra o tronco com 
as suas raizes, e elle fique ligado com humas 
cadeias de ferro e de bronze, entre as hervas 
que estao fora no campo, e seja molhado do 
orvalho do ceo, e a sua sorte seja com as 
feras na herva da terra. 

13 Mude-se-lhe o seu corayao de homem, 
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e dh-se-lhe hum corayao de fera: e passem 
sete tempos por cima d’elle. 

14 Por sentenpa dos vigias foi assim de- 
cretado, e fsta a palavra, e a petiyao dos 
santos : ate que conheyao os viventes, que o 
Excelso he o que tem a dominacao sobre os 
reinos dos homens, e da-los-ha a quern quizer, 
e pora n’elles ao mais abatido dos homens. 

15 Este o sonho que eu rei Nabuchodo- 
nosor vi: tu pois, Baltasar, da-te pressa a 
mo interpretar: porque nenlium dos sabios 
do meu reino me pode dizer o que significa: 
tu porem sim, porque o espirito dos deoses 
santos esta em ti. 

16 Entao Daniel, por outro nome Balta¬ 
sar, comeyou a pensar comsigo mesmo em 
sileneio quasi huma hora : e os pensamentos 
que lhe vinhao o perturbavao. Mas respon- 
dendo o rei lhe disse : Baltasar, nao te turbe 
o sonho, nem a sua interpretacao. Baltasar 
lhe respondeo, e disse: Meu Senhor, o so¬ 
nho seja contra os que te tem odio, e a sua 
interpretacao seja contra os teus inimigos. 

17 A arvore, que tu viste alta, e robusta, 
•cuja altura chegava ate o ceo, e cuja vista pa- 
recia estender-se por toda a terra: 

18 E os seus ramos erao fermosissimos, e 
os seus fructos em extremo copiosos, e todos 
achavao n’ella de que se sustentar, as alima- 
rias do campo habitavao debaixo d’ella, e as 
aves do ceo pousavao sobre os seus ramos. 

19 Esta arvore, digo, ds tu, 6 rei, que 
tens sido engrandecido, e que te fizeste po- 
deroso : e cresceo a tua grandeza, e chegou 
ate o ceo, e o teu poder ate os termos de 
toda a terra. 

20 E quanto ao ter visto o rei ao vigia, e 
ao santo baixar do ceo, e dizer : Deitai abaixo 
esta arvore, e cortai-lhe os ramos, deixai to- 
davia na terra o tronco com as suas raizes, e 
elle fique ligado com humas cadeias de ferro 
e de bronze entre as hervas que estao fora 
no campo, e seja molhado do orvalho do 
ceo, e o seu pasto seja com as feras, ate se 
terem passado sete tempos por cima d’elle : 

21 Eis-aqui a interpretacao d’esta senten- 
ya do Altissimo, que foi pronunciada contra 
o rei meu Senhor: 

22 Lanyar-te-hao fora da companhia dos 
homens, e a tua habitayao sera com as ali- 
rnarias e feras, e comeras feno como boi, e 
seras molhado do orvalho do ceo: passar-se- 
hao tainbem sete tempos por cima de ti, ate 
que tu reconheyas, que o Excelso tem de¬ 
baixo da sua dominayao os reinos dos ho¬ 
mens, e os da a quern lhe apraz. 

23 Quanto porem ao que mandou, que se 
conservasse o germe das suas raizes, isto he 
da arvore; quer dizer, que o teu reino se 
ficara conservarndo para se te tornar a dar, 
depois que tu tiveres reconhecido, que todo 
o poder vem do ceo. 

24 Por tanto segue, 6 rei, o conselho que 
le dou, e rime os teus peccados com esmo- 
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las, e'as tuas iniquidades com obras de mi- 
sericordia para com os pobres: talvez que o 
Senhor te perdoe os teus delictos. 

25 Todas estas cousas vierao sobre o rei 
Nabuchodonosor. 

26 Depois a6 cabo de doze mezes, pas- 
sava elle no palacio de Babylonia. 

27 E respondeo o rei, e disse: Nao he 
esta aquella grande Babylonia, que eu edifi- 
quei para corte do meu reino, com a forya 
do meu poder, e com a gloria da minha 
magestade ? 

28 E como nao tivesse o rei acabado 
ainda de proferir estas palavras, veio do ceo 
retinnindo esta voz: Isto he o que a ti, 6 rei 
Nabuchodonosor, se intima: O teu reino 
passara de ti a outro possuidor, 

29 E lanyar-te-hao da companhia dos 
homens, e a tua habitayao sera com as ali- 
marias e feras: comeras feno como boi, e 
sete tempos passarao por cima de ti, ate que 
reconheyas, que o Excelso tem hum poder 
absoluto sobre os reinos dos homens, e que 
os da a quern lhe apraz. 

30 Na mesma hora se cumprio esta pala- 
vra na pessoa de Nabuchodonosor, e elle foi 
lanyado da companhia dos homens, e comeo 
feno como boi, e o seu corpo foi molhado do 
orvalho do ceo: de sorte que lhe crescerao 
os cabellos e o pelo, como as plumas das 
aguias, e as suas unlias se fizerao como as 
garras das aves. 

31 Por tanto depois que se cumprio o 
tempo, levantei eu Nabuchodonosor os meus 
olhos ao ceo, e tornou-me a vir o sentido: e 
eu bemdisse ao Altissimo, e louvei, e glorifi- 
quei ao que vive eternamente : porque o seu 
poder he hum poder eterno, e o seu reino se 
estende de gerayao em gerayao. 

32 E todos os habitantes da terra sao re- 
putados djante d’elle como hum nada: por¬ 
que elle faz tudo o que quer, tanto nas vir- 
tudes do ceo, como nos habitadores da terra: 
e nao haquem resista a sua mao, e lhe diga: 
Porque fizeste tu assim ? 

33 Ao mesmo tempo me tornou a vir o 
meu juizo, e eu recobrei o esplendor, e toda 
a gloria do meu reino: e foi-me restituida a 
minha primeira figura: e os grandes da mi¬ 
nha corte, e os meus nragistrados me vierao 
buscar, e eu fui restabelecido no meu reino; 
e fiquei sendo maior do que nunca. 

34 Agora pois, eu Nabuchodonosor louvo, 
e engrandeyo, e glorifico ao rei do ceo : 
porque todas as suas obras sao verdadeiras, 
e os seus caminhos clieios de justiya, e elle 
pode humilhar os que andao na soberba. 

CAPIT ULO V. 

Banquete do rei Baltasar. Appariqdo de huma 
mao escrevendo na parede. Os Sabios de 
Babylonia nao podern explicar esta escri- 
tura. Daniel a le, e a explica. Morte 
de Baltasar. Succede-o Dario Mcdo. 
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/"A IlEI Baltasar deo hum grande ban- 
quete a mais de mil grandes da sua 

corte : e cada hum bebia n’elle conforme a 
sua idade. 

2 Estando pois ja bem cheio de vinho, 
mandou que lhe trouxessem os vasos de 
ouro e de prata, que Nabuehodonosor seu 
pai tinha transportado do templo de Jerusa¬ 
lem, para beberem por elles, o rei, e os 
grandes da sua corte, e as mulheres d’elle, e 
concubinas. 

3 No mesmo ponto forao trazidos os vasos 
de ouro e de prata, que tinha transportado 
do templo de Jerusalem : e por elles beb£- 
rao o rei, e os grandes da sua corte, as mu¬ 
lheres d’elle, e concubinas. 

4 Elles bebiao do vinho, e louvavao os 
seus deoses de ouro, e de prata, de metal, 
de ferro, e de pao, e de pedra. 

5 Na mesma hora apparecfirao huns de- 
dos, como de mao de homem que escrevia 
defronte do candieiro na superfieie da pa- 
rede da sala do rei: e o rei via os movimen- 
tos das juntas dos dedos da mao que escre¬ 
via. 

8 Entao o semblante do rei se mudou, e 
os seus pensamentos o perturbavao: e as 
juntas dos seus rins se relaxarao, e os seus 
joelhos batiao hum no outro. 

7 O rei pois deo hum grande grito, orde- 
nando que fizessem entrar os magicos, os 
caldeos, e os agoureiros. E fallando o rei 
disse aos sabios de Babylonia: Todo o que 
ler esta escritura, e me fizer manifesta a sua 
interpretapao, sera vestido de purpura, e 
trara hum collar de ouro ao pescopo, e sera 
o terceiro no meu reino. 

8 Entao depois de lerem entrado todos os 
sabios do rei a sua presenpa, nao podcrao 
nem ler esta escritura, nem dar ao rei a sua 
interpretapao. 

9 Por cujo motivo ficou o rei Baltasar ern 
grande maneira perturbado, e o seu rosto se 
mudo : e os grandes da sua corte se achavao 
tambem sobresaltados. 

10 Mas a rainha movida do que tinha 
acontecido ao rei, e aos grandes que estavao 
ao pe d’elle, entrou na sala do banquete: 
e fallando lhe disse: O’ Rei, vive eterna- 
mente: nao te turbem os teus pensamen¬ 
tos, nem se mude o teu rosto. 

11 No teu reino ha hum homem, que tern 
em si o espirito dos deoses santos: e nos 
dias de teu pai se acharao n’elle a sciencia e 
a sabedoria: por isso ate o rei Nabuchodo- 
nosor, teu pai, o constituio principe dos ma¬ 
gicos, dos encantadores, dos Caldeos, e dos 
agoureiros, teu pai, digo, 6 rei, o constituio 
acima de todos elles : 

12 Porque hum espirito superior ao dos ou- 
tros, e prudencia, e intelligencia e interpre¬ 
tapao de sonhos, e declarapao de segredos, e 
solupao de difficuldades, tudo se achou n’elle, 
isto he em Daniel: a quern o rei poz o nome 

de Baltasar : agora pois chame-se Daniel, e 
elle interpretara esta escritura. 

13 Logo a presenpa do rei foi introdu- 
zido Daniel. Ao qual fallando em primeiro 
lugar o rei disse. Es tu Daniel, hum dos 
cativos dos filhos de Juda, que o rei meu pai 
trouxe da Judea? 

14 Ouvi dizer de ti, que tens o espirito 
dos deoses: e que em ti se achou mais sci¬ 
encia, e intelligencia, e sabedoria, do que em 
algum outro. 

15 E ainda agora entrarao a minha pre¬ 
senpa magicos sabios, para lerem esta escri¬ 
tura, e me darem a interpretapao d’ella: e 
nao poderao decifrar o sentido d’aquellas 
palavras. 

16 Mas de ti ouvi eu dizer, que tu podes 
interpretar as cousas escuras, e desembru- 
lhar as implicadas : se tu logo podes ler esta 
escritura, e dar-me a sua interpretapao, tu 
seras vestido de purpura, e traras hum 
collar de ouro a roda do teu pescoco, e 
seras o terceiro d’entre os principes no meu 
reino. 

17 Daniel respondendo a isto, disse ao 
rei em sua presenpa: As tuas dadivas sejao 
para ti, e da as honras da tua casa a outro: 
eu pois te lerei, 6 rei, esta escritura, e te 
farei patente a sua significapao. 

18 0 Dfcos altissimo, o rei deo a Nabu- 
chodonosor teu pai o reino, e a grandeza, a 
gloria, e a honra. 

19 E por causa d’esle grande poder que 
lhe tinha dado, todos os povos, todas as tri¬ 
bus, e todas as napoes de qualquer lingua o 
respeitavao, e tremiao diante d’elle : aos que 
queria, matava : e aos que queria, feria com 
o castigo : e aos que queria, exaltava : e aos 
que queria, os abatia. 

20 Porem depois que o seu corapao se 
elevou, e e seu espirito se confirmou na so- 
berba, elle foi deposto do throno do seu 
reino, e lhe foi tirada a sua gloria: 

21 E foi lanpado da sociedade dos filhos 
dos homens, e ate o seu corapao ficou sendo 
como o dos brutos, e a sua habitacao era com 
os asnos montezinhos: cornia tambem feno 
como boi, e o seu corpo foi molhado do or- 
valho do ceo, ate que reconheceo que o Al¬ 
tissimo tern hum poder soberano sobre os 
reinos dos homens : e que levantara sobre o 
throno a quern muito quizer. 

22 E tu, Baltasar, que es seu filho, tam¬ 
bem nao humilhaste o teu corapao, sendo 
que sabias todas estas cousas : 

23 Antes pelo contrario te elevaste contra 
o Dominador do ceo : e tu fizeste vir para 
diante de ti os vasos de sua casa: e bebestes 
por elles do vinho, tu, e os grandes da tua 
corte, e as tuas mulheres, e as tuas concubi¬ 
nas : ao mesmo tempo louvaste os teus 
deoses de prata, e de ouro, e de metal, de 
ferro, e de pao, e pedra, que nao vem, nem 
ouvem, nem sentem: e nao deste gloria ao 
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Deos, que tem na sua mao o teu alento, e 
todos os teus caminhos. 

24 Por isso he que elle mandou os dedos 
d’esta mao, que escreveo o que esta assina- 
lado na parede. 

25 Esta lie pois a escritura, que alii esta 
disposta: MANE, TIIECEL, FARE’S. 

26 E esta he a interpretacao das palavras. 
MANE : Deos contou os dias do teu rei- 
nado, e lhe poz termo. 

27 THECEL: tu foste pesada nabalan- 
ca, e achou-se que tinhas menos do peso. 

28 FARE’S : o teu reino se dividio, e 
foi dado aos M6dos, e aos Persas. 

29 Entao por mandado do rei foi Daniel 
vestido de purpura, e cingio-se-lhe ao pes- 
copo hum collar de ouro : e deitou-se ban- 
do, que elle teria poder no seu reino, como 
a terceira pessoa d’elle. 

30 N’aquella mesma noite foi morto Bal- 
tasar rei dos Caldeos. 

31 E Dario Medo lhe succedeo no reino, 
tendo sessenta e dous annos de idade. 

CAPITULO VI. 
Daniel sublimado em honra por Dario Medo. 

Ciume e accusagoes dos satrapas contra elle. 
Daniel he lancado no logo dos leoes. Sa¬ 
ke d’elle sem offensa. Edicto de Dario a 
favor da religiao Judaica. 

01 do agrado de Dario, e por este seu 
beneplacito constituio cento e vinte sa- 

trapas com intendencia sobre o publico ex- 
pediente, para que governassem em todo o 
seu reino. 

2 Porem poz por cima d’elles a tres prin- 
cipes, dos quaes Daniel era hum: a fim de 
que estes satrapas lhes dessem conta dos 
negocios, e o rei nao padecesse molestia. 

3 Daniel pois se aventajava a todos os 
principes e satrapas: porque era n’elle mais 
abundante o espirito de Deos. 

4 Ora o rei cuidava em o estabelecer sobre 
todo o reino: motivo porque os principes, e 
os satrapas buscavao occasiao de o accusar 
em cousa que tocasse com o rei : mas nao 
poderao achar pretexto algum, ou razao por 
onde o fizessem suspeito, por que elle era fiel, 
e nao se achava n’elle culpa alguma, nem 
suspeita d’ella. 

5 Disserao pois aquelles homens entre si: 
Nos nao aeharemos occasiao alguma de ac¬ 
cusar a este Daniel, senao talvez pelo que 
diz respeito a lei do seu Deos. 

6 Entao os principes, e os satrapas sus- 
penderao o rei, e lhe fallarao assim: O’ rei 
Dario, vive eternamente : 

7 Todos os principes do teu reino, os ma- 
gistrados, e os satrapas, os senadores, e os 
juizes, sao de parecer, que se promulgue 
hum Decreto imperial, e hum edicto orde- 
nando: Que todo o homem, que por espapo 
de trinta dias pedir o que quer que fora qual- 
quer Deos, ou a qualquer homem, que nao 

702 

fores tu, 6 rei, seja lanpado no lago dos 
leoes. 

8 Agora pois, 6 rei confirma esta sentence, 
e passa este Decreto: para que se nao altere 
o que se acha estabelecido pelos Medos e 
pelos Persas, sem que seja permittido a nin- 
guem viola-lo. 

9 O rei Dario pois fez publicar este edic¬ 
to, e assim o mandou. 

10 O que tendo sabido Daniel, isto he, 
que se fizera esta lei, entrou na sua casa: e 
abrindo as janellas da sua camera que ficavao 
contra Jerusalem, cada dia em tres diffe- 
rentes horas se punha de joelhos, e adorava 
o seu Deos, e lhe rendia acpoes de grapas, 
como tambem antes costumava fazer. 

11 N’estes termos aquelles homens espi- 
ando-o com maior cuidado, acharao a Da¬ 
niel orando, e fazendo rogativas ao seu 
Deos. 

12 E chegando-se elles ao rei lhe fallarao 
acerca do edicto, dizendo: O’ rei, nao orde- 
naste tu, que durante o espapo de trinta dias, 
todo o homem, que fizesse oracao a qualquer 
dos deoses, ou dos homens, que nao fosses 
tu, o rei, fosse lanpado no lago dos leoes ? 
O rei respondendo-lhes, disse: O que vos 
dizeis, he verdade conforme a ordem dos 
Medos, e dos Persas, que a ninguem he 
permittido violar. 

13 Entao respondendo elles disserao diante 
do rei: Pois Daniel hum dos cativos d’entre 
os filhos de Juda, nao se lhe deo da tua lei, 
nem do edicto, que promulgaste: antes cada 
dia em tres horas differentes elle se poe a 
orar fazendo as suas rogativas. 

14 Tendo ouvido o rei estas palavras, 
ficou bastantemente entristecido : e a favor 
de Daniel propoz dentro no seu coracao 
livra-lo, e ate ao por do sol trabalhou pelo 
salvar. 

15 Mas aquelles homens reconhecendo a 
tenpao do rei, lhe disserao: Sabe, 6 rei, que 
he huma lei dos Medos, e dos Persas, que 
todo o decreto que o rei passar, nao he per¬ 
mittido mudar nada d’elle. 

16 Entao passou o rei as ordens ; e elles 
trouxerao a Daniel, e o deitarao no lago 
dos leoes. E o rei disse a Daniel; O teu 
Deos, que incessantemente adoras, elle te 
livrara. 

17 Ao mesmo tempo trouxerao huma 
pedra, e a pozerao sobre a boca do lago: 
a qual o rei sellou com o seu anel, e com o 
anel dos grandes da sua corte, para que se 
nao fizesse cousa alguma contra Daniel. 

18 E o rei se foi para o seu palacio, e se 
metteo na cama sem ter ceiado, e nao se 
lhe pozerao diante manjares alguns, ate de 
mais a mais fugio d’elle o somno. 

19 Ao outro dia levantando-se o rei logo 
ao romper da manha, com grande pressa foi 
ao lago dos leoes : 

20 E appropinquando-se ao lago, cha- 
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mou por Daniel com huma voz lacrimosa, e 
lhe disse : Daniel, servo do Deos vivente, 
dar-se-hia caso, que o teu Deos, a quern tu 
incessantemente serves, te podesse livrar dos 
leoes ? 

21 E Daniel respondendo ao rei disse: 
O’ rei, vive eternamente : 

22 O meu Deos enviou o seu Anjo, e 
fechou as bocas aos leoes, e elles me nao 
fizerao mal algum: porque foi achada em 
mim justi^a diante d’elle: como tambem eu 
diante de ti, 6 rei, nao commetti delicto al¬ 
gum. 

23 Entao fieou o rei sobremaneira cheio 
de prazer a seu respeito, e mandou que Da¬ 
niel fosse tirado do lago: e Daniel foi tirado 
do lago, e n’elle se nao achou lesao alguma, 
porque elle creo no seu Deos. 

24 E por mandado do rei, forao trazidos 
aquelles homens, que tinhao accusado a 
Daniel: e forao lan^ados no lago dos leoes, 
elles, e seus filhos, e suas mulheres: e nao 
tinhao bem chegado ao pavimento do lago, 
quando os leoes os apanharao entre os den¬ 
tes, e lhes fizerao em migalhas todos os 
ossos. 

25 Entao o rei Dario escreveo a todos os 
povos, a todas as tribus, e napoes de qual- 
quer lingua, que habitavao em toda a terra: 
A PAZ se multiplique entre vos. 

26 Eu tenho passado hum decreto, para 
que em todo o meu imperio e reino adorem 
os homens com tremor e temor ao Deos de 
Daniel. Porque elle mesmo he o Deos vi¬ 
vente, e eterno por todos os seculos: e o seu 
reino nao sera dissipado, e o seu poder pas- 
sara ate a eternidade. 

27 Elle he que he o libertador e o Sal¬ 
vador, que faz prodigios, e maravilhas no 
ceo e na terra : elle o que livrou a Daniel 
do lago dos leoes. 

28 Ora Daniel perseverou sempre em 
dignidade ate o reinado de Dario, e o reina- 
do de Cyro Persa. 

CAPITULO VII. 
Visdo das quatro bestas representativas de 

quatro imperios. Carac.ti.res particulares 
da quarta besta. Poder inimigo dos san- 
tos. Juizo do Senlior. Reino do filho do 
homem. Reino dos santos. 

O primeiro anno de Baltasar rei de Ba¬ 
bylonia, teve Daniel hum sonho: e es- 

ta visao da sua cabeja foi estando na sua 
nama: e escrevendo o seu sonho o recopilou 
em poucas palavras: e apontando-o em sum- 
ma disse: 

2 Eu estava vendo na minha visao de 
noite, e eis-que os quatro ventos do ceo pe- 
lejavao buns contra os outros n’um grande 
mar. 

3 E quatro grandes alimarias differentes 
humas das outras, subiao do mar. 

4 A primeira era como huma leoa, e ti- 

nha azas d’aguia: quando eu estava olhan- 
do para ella, forao-lhe arrancadas as azas, e 
ella foi levantada da terra, e se poz nos seus 
pes como hum homem, e foi-lhe dado hum 
corajao de homem. 

5 Depois d’isto appareceo em pd a hum 
lado outra alimaria, que se assemelhava a 
hum urso: e tinha ella tres ordens de dentes 
na sua boca, e diziao-lhe assim : LeVanta- 
te, farta-te de carnagem. 

6 Depois d’isto, estava eu olhando, e vi 
outra, que era como hum leopard o, e tinha 
em cima de si quatro azas, como azas de 
hum passaro, e a mesma alimaria tinha qua¬ 
tro cabefas, e foi-lhe dado o poder. 

7 Depois d’isto olhava eu n’esta visao, 
que tinha de noite: e eis-que vi outra quar¬ 
ta alimaria, que era terrivel, e espantosa, e 
sobremaneira forte, ella tinha huns grandes 
dentes de ferro, comendo com elles e fazen- 
do tudo em miudos pedapos, e pizando aos 
seus pes o que sobejava : e era ella differen- 
te das outras alimarias, que eu tinha visto 
antes d’ella, e tinha dez cornos. 

8 Eu considerava os seus cornos, e eis- 
que vi outro pequenino corno, que nascia 
do meio d’elles : e tres dos primeiros cor¬ 
nos forao arrancados de diante d’elle : e re- 
parei que n’este corno havia huns olhos 
como olhos de homem, e huma boca, que 
fallava com insolencia. 

9 Eu estava attento ao que via, ate que 
forao postos huns thronos, e o antigo dos 
dias se assentou : o seu vestido era branco 
como a neve, e os cabellos da sua cabefa 
como a limpa la : o seu throno era de cham- 
mas de fogo : as rodas d’este throno hum 
fogo acezo. 

10 De diante d’elle sahia hum rio de 
fogo, e arrebatado: hum milhao de minis- 
tros o serviao, e mil milhoes assistiao diante 
d’elle : assentou-se o juizo, e abrirad-se os 
livros. 

11 Eu olhava attentamente, por causa do 
estrepito das arrogantes palavras, que este 
corno proferia: e vi, que a alimaria fora 
morta, e que o seu corpo perecera, e fora 
entregue ao fogo para ser queimado : 

12 Vi tambem, que se tinha tirado o po¬ 
der as outras alimarias, e que a dura^ao da 
sua vida lhes tinha sido assinalada ate hum 
tempo, e hum tempo. 

13 Eu considerava pois estas cousas n’u- 
ma visao de noite, e eis-que vi hum como 
o filho do homem, que vinha com as nu- 
vens do ceo, e que chegou ate o antigo dos 
dias: e elles o appresentarao diante d’elle. 

14 E elle lhe deo o poder, e a honra, e 
o reino : e todos os povos, todas as tribus, 
e todas as linguas o servirao: o seu poder 
he hum poder eterno, que lhe nao sera tira¬ 
do: e o seu reino tal, que nao sera jhmais 
corrompido. 

15 O meu espirito se encheo de horror, 
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eu Daniel fiquei atemorizado d’estas cou¬ 
sas, e as visoes da minha cabepa me tur- 
barao. 

16 Eu me cheguei a hum dos assistentes, 
e eu lhe perguntava a verdade de todas estas 
cousas. Elle me disse a interpretacao d’es¬ 
tas visSes, e me ensinou : 

17 Estas quatro grandes alimarias sao 
quatro reiaos, que se levantarao da terra. 

18 Mas os santos do Deos Altissimo re- 
ceberao o reino: e entrarao na posse do mes- 
mo reino ate o fim dos seculos, e por todos 
os seculos dos seculos. 

19 Depois d’isto quiz eu diligentemente 
informar-me da quarta alimaria, que era 
muito differente de todas outras, e sobrema- 
neira temerosa: os seus dentes e unhas erao 
de ferro: elladevorava, e ella fazia as cousas 
ern miudos pedapos, e pizava aos seus pes o 
que sobejava : 

20 E quiz tambem informar-me dos dez 
cornos, que ella tinha na cabe^a: e do ou- 
tro, que lhe viera de novo, na presenfa do 
qual tinhao cahido tres dos outros corno3 ; e 
d’este corno, que tinha olhos, e tinha huma 
boca, fallava com insolencia, e se tinha feito 
maior do que os outros. 

21 Eu olhava attento, e eis-que vi que 
aquelle corno fazia guerra contra os santos, 
e podia mais do que elles, 

22 At6 que veio o antigo dos dias, e deo 
sentenfa a favor dos santos do Excelso, e 
chegou o tempo, e entrarao os santos de 
posse do reino. 

23 E elle disse assim: A quarta alimaria 
sera na terra o quarto reino, que sera maior 
do que todos os outros reinos, e devorara 
toda a terra, e a pizara aos pcs, e a fara em 
miudos pedafos. 

24 Ora os dez cornos d’este mesmo reino, 
serao dez reis: e depois d’elles se levantara 
outro,' e sera elle mais poderoso do que os 
primeiros, e humilhara a tres reis. 

25 E fallara insolentemente contra o 
Excelso, e atropelara os santos do Altissi¬ 
mo : e imaginara de si, que pode rnudar os 
tempos, e as leis, e os santos lhe serao en- 
tregues nas suas maos ate hum tempo, e 
dous tempos, e ametade de hum tempo. 

26 Mas depois se assentara o Juizo, a fim 
de cjue lhe seja tirado o poder, e elle seja 
inteiramente desfeito, e pereya para sem- 
pre. 

27 E ao mesmo tempo se de o reino, e o 
poder, e a grandeza do reino, que esta de- 
baixo de todo o ceo, ao povo dos santos do 
Altissimo : cujo reino he hum reino eterno, 
e ao qual servirao e obedecerao todos os 
reis. 

28 At^qui chegou o remate do que me 
foi dito. Eu Daniel estava ao depois muito 
turbado pelos meus pensamentos, e todo o 
meu semblante se me mudou; e eu conser- 
vei estes pensamentos no meu coracao. 
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CAPITULO VIII. 
Visao de hum carneiro, que representa a 

Monorchia dos Persas, e dos Mtdos, e 
de hum lode que representa a Monorchia 
dos Gregos. Grande corno d'este bode, 
ao equal succedetn outros quatro. Outro 
corno que sahe de hum dos quatro, e repre¬ 
senta hum principe cruel, e impio. 

lVr O terceiro anno dc reinado do rei Bal- 
^ ' tasar, tive eu huma visao. Eu Daniel, 
depois do que tinha visto no principio : 

2 Vi n’urna visao que tive, estando no 
castello de Susa, que he no paiz de Elam : 
vi pois n’esta visao que eu estava sobre a 
porta d’Ulai. 

3 E levantei os meus olhos, e olhei: e 
eis-que estava em pe diante de huma alagoa 
hum carneiro, que tinha huns cornos levan- 
tados, e hum o era mais do que o outro, e 
crescia pouco a pouco : Depois 

4 Vi, que o carneiro dava cornadas con¬ 
tra o Occidente, e contra o Aquilam, e con¬ 
tra o Meiodia, e nenhuma besta lhe podia 
resistir, nem livrar-se da sua forca: e elle 
fez quanto quiz, e veio a fazer-se em extre- 
mo poderoso. 

5 E eu estava attento ao que via: e eis- 
que hum bode vinha do Occidente sobre a 
face de toda e terra, e nao tocava na terra: 
e este bode tinha hum corno insigne entre 
os seus dous olhos. 

6 E veio ate aquelle carneiro que tinha 
cornos, ao qua! eu tinha visto em pe diante 
da porta, e correo para elle com todo o im- 
peto da sua for£a. 

7 E tendo chegado perto do carneiro, ar- 
remeteo a elle com furia, e ferio o tal car¬ 
neiro : e lhe quebrou os seus dous cornos, 
sem que o carneiro lhe podesse resistir: e 
tendo-o lancado por terra, o pizou aos pes, 
e nao houve quem podesse livrar o carneiro 
do seu poder. 

8 Ao depois se fez o bode extraordinaria- 
mente grande : e tendo crescido, quebrou-se 
o seu grande corno, e formarao-se por baixo 
d’elle quatro cornos, para os quatro ventos 
do mundo. 

9 Porem de hum d’estes cornos sahio 
hum pequeno: e elle se fez grande contra o 
Meiodia, e contra o Oriente, e contra a for- 
taleza. 

10 E se elevou at<$ contra a fortaleza do 
ceo : e deitou abaixo muitos dos mais fortes, 
e muitas das eslrellas, e as pizou aos pds. 

11 E se engrandeceo ate contra o prin¬ 
cipe da fortaleza: e tirou d’elle o saerificio 
perpetuo, e deshonrou o lugar da sua sane- 
tificacao. 

12 Foi-lhe porem dado o poder contra o 
saerificio perpetuo, por causa dos peccados: 
e a verdade sera prostrada na terra, e elle 
emprendern tudo, e tudo lhe succedera con- 
forme o seu desejo. 

13 Entao ouvi eu hum dos santos que 
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fallava: e hum santo perguntou a outro nao 
sei a quem que lhe fallava : Ate quando 
durara a visao, e o sacrificio perpetuo, e o 
peccado da desolaf ao, que foi feita: e ate 
quando sera pizado aos pcs o sanctuario, e 
a fortaleza ? 

14 E elle lhe respondeo: At6 dous mil 
e trezentos dias, compostos da tarde e da 
manha; e o sanctuario sera purificado. 

15 Succedeo porem, que quando eu Da¬ 
niel tinha esta visao, e procurava a sua in- 
telligencia: eis-que se me presentou diante 
huma como figura de homem. 

16 E eu ouvi a voz de hum homem en- 
fre Ulai, o qual gritou, e disse: Gabriel, 
faze-lhe entender esta visao. 

17 No mesmo ponto veio elle, e parou 
junto do lugar onde eu estava: e quando 
elle veio a mini, cahi eu espavorido com o 
rosto em terra, e elle me disse: Entende, 
filho do homem, porque esta visao se cum- 
prira no fim a seu tempo. 

18 E quando elle ainda me estava fallan- 
do, tomei eu a cahir com o rosto em terra: 
e elle entao me tocou, e me fez pbr em pe, 

19 E me disse: Eu te mostrarei o que 
ha de succeder no ultimo dia da maldijao : 
porque o tempo tem o seu fim. 

20 O carneiro, que tu viste que tinha 
cornos, he o rei dos Medos e dos Persas. 

21 O bode porem, he o rei dos Gregos, 
e o grande corno, que elle tinha entre os 
seus dous olhos, he o primeiro dos seus reis. 

22 E quanto aos quatro cornos, que, 
depois de quebrado aquelle primeiro, se 
levanlarao em seu lugar: sao os quatro reis, 
que se levantarao da sua gente, mas nao 
com a sua fore a. 

23 E depois do seu reinado, quando 
tiverem crescido as iniquidades, se levantara 
hum rei de huma cara sem vergonha, q in- 
telligente de enigmas: 

24 E o seu poder se confirmara, mas 
nao pelas suas formas: e devastara tudo, 
sobre quanto se pode crer, e sera prosperado, 
e fara tudo o que quizer. E malara os ro- 
bustos e o povo dos santos 

25 Segundo a sua vontade, e todo o en- 
gano sera tramado com bem successo pela 
sua mao: e elevara o seu corafao, e vendo- 
se na abundancia de todas as cousas matara 
a muitissimos: e levantar-se-ha contra o 
principe dos principes, e sera em po redu- 
zido sem intervir mao de homem. 

26 E aquella visao da tarde e da manha, 
que te foi representada, he verdadeira: poe 
tu logo o sello a esta visao, porque ella nao 
succedera senao depois de muitos dias. 

27 Depois d’isto, cahi eu Daniel em des- 
falecimento, e fiquei doente por alguns 
dias: e tendo-me levantado, trabalhava eu 
nos negoeios do rei, e estava pasmado con- 
siderando n’esta visao, sem haver ninguem 
que ma podesse interpretar. 

[Port.] 

CAPITULO IX. 
Daniel implora a misericordia do Senhor 

pelo seu povo. O Anjo Gabriel lhe 
annuncia o tempo preciso da, vinda do 
Messias. 

AJO anno primeiro de Dario filho d’As- 
suero, da prosapia dos Medos, que 

reinou no imperio dos Caldeos: 
2 No primeiro anno, digo, do seu reina¬ 

do, eu Daniel pela lijao dos livros entendi 
o numero dos annos, do qual o Senhor 
fallou ao propheta Jeremias, em que se ha- 
viao de completar os setenta annos da deso- 
lapao de Jerusalem. 

3 E eu voltei o meu rosto para o Senhor 
meu Deos, para o rogar e o conjurar em 
jejuns, saco, e cinza. 

4 E orei ao Senhor meu Deos, e confes- 
sei as minhas faltas, e lhe disse: Ouve a 
minha oracao, 6 Senhor Deos grande e ter- 
rivel, que guardas o teu pacto, e a tua mi¬ 
sericordia para com os que te amao, e que 
observao os teus mandamentos. 

5 Nos peccamos, nos commettemos a 
iniquidade, nos obramos impiamente, e nos 
nos retiramos de ti: e nos nos apartamos 
dos teus preceitos, e das tuas ordenan^as. 

6 Nos nao obedecemos aos prophetas teus 
servos, que fallarao em teu norae aos nossos 
reis, aos nossos principes, a nossos pais, e a 
todo o povo da terra. 

7 A justifa he tua, 6 Senhor; a nos po- 
rdm nao nos resta, senao a confusaode nosso 
rosto, como succede hoje a todo o homem 
de Juda, e aos habitantes de Jerusalem, e a 
todo o Israel, aos que estao perto, e aos 
que estao longe em todos os paizes, para 
onde tu os lanpaste por causa das suas ini¬ 
quidades, que commetterao contra ti. 

8 Nao nos resta, Senhor, senao a eonfu- 
sao do nosso rosto, a nos, aos nossos reis, 
aos nossos principes, e aos nossos pais, que 
peccarao. 

9 Mas a ti que ds o Senhor nosso Deos, 
pertence a misericordia, e a propicia^ao, 
porque nos nos retiramos de ti: 

10 E nao ouvimos a voz do Senhor 
nosso Deos, para andarmos na sua lei, que 
elle nos poz por seus servos os prophetas. 

11 E todos os d’Israel violarao a tua lei, 
e se desencaminharao para nao ouvirem a 
tua voz, e choveo sobre nos a maldi^ao, e a 
execra^ao, que esta escrita no livro de 
Moyses Servo de Deos, porque peccamos 
contra elle. 

12 E eumprio as suas palavras, que pre- 
ferio contra nos, e contra os nossos prin¬ 
cipes, que nos julgarao, para fazer vir sobre 
n6s este grande mal, qual nunca se vio de- 
baixo de todo o ceo, como o que aconteceo 
a Jerusalem. 

13 Todo este mal cahio sobre nos, segundo 
esta escrito na lei de Moyses : e nos nos nao 
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temos presentado diante da tua face, para te 
pedirmos, 6 Senhor nosso Deos, que nos 
apartassemos das nossas iniquidades, e nos 
applicassemos ao conhecimento da tua ver- 
dade. 

14 Assim o Senhor vigiou sobre a mali- 
cia, e fez cahir sobre nos o castigo d’ella: o 
Senhor nosso Deos he justo em todas as 
suas obras, que fez: porque nos nao ouvi- 
mos a sua voz. 

15 E agora Senhor nosso Deos, que ti- 
raste o teu povo da terra do Egypto com 
huma mao poderosa, e que adquiriste entao 
hum nome que dura ate ao dia de hoje: 
nos peccamos, nos commettfemos a iniqui- 
dade. 

16 Senhor, nos peccamos contra toda a 
tua justica : aparte-se, eu to peco, a tua ira, 
e o teu furor da tua cidade de Jerusalem, e 
do teu santo Monte. Porque Jerusalem, e 
o teu povo estao hoje em opprobrio para 
com todas as napoes, que nos cercao, por 
causa dos nossos peccados, e pelas iniqui¬ 
dades de nossos pais. 

17 Attende pois agora, Deos nosso, a 
orapao do teu servo, e as suas preces: e so¬ 
bre o teu sanctuario, que esta. deserto, faze 
reluzir a tua face por amor de ti mesmo. 

18 Inclina, Deos meu, o teu ouvido, e 
ouve : abre os teus olhos, e v6 a nossa de- 
solapao, e aruinad’aquella cidade, que teve 
a gloria de se chamar do teu nome : porque 
nos prostrando-nos em terra diante da tua 
face, nao fazemos estas desprecapoes funda- 
dos em alguns merecimentos da nossa jus- 
tipa, mas sim na multidao das tuas miseri- 
cordias. 

19 Escuta, Senhor: applaca-te, Senhor: 
attende-nos e poe maos a obra: nao te di¬ 
lates mais, Deos meu, por amor de ti mes¬ 
mo : porque esta cidade, e este teu povo 
tem a gloria de se chamarem do teu nome. 

20 E quando eu ainda fallava, e orava, 
e confessava os meus peccados, e os pecca¬ 
dos do meu povo d’Israel, e quando pros- 
trado offerecia as minhas rogativas na pre- 
senpa do meu Deos, pelo santo Monte do 
meu Deos: 

21 Quando eu, digo, ainda nao tinha 
bem acabado as palavras da minha supplica, 
eis-que o varao Gabriel, que eu tinha visto 
ao principio na visao, voando rapidamente 
me tocou ao tempo do sacrificio da tarde. 

22 E me ensinou, e me fallou, e me 
disse: Daniel, eu sahi agora para te ensi- 
nar, e para que tu entendesses. 

23 Des do exordio das tuas preces, foi 
dada esta ordem: e eu vim para te desco- 
brir todas as cousas, porque tu es hum va¬ 
rao de desejos: tu pois toma bem sentido 
no que vou a dizer-te, e comprehende a 
visao. 

24 Setenta semanas forao abbreviadas a 
respeito do teu povo, e a respeito da tua 
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santa cidade, a lim de que a prevaricapao 
se consumma, e o peccado tenha o seu fim, 
e a iniquidade se pague, e a justipa eterna 
seja trazida, e as visoes e prophecias se cum- 
prao, e o santo dos santos se unja. 

25 Sabe pois isto, e adverte-o bem: Des 
da sahida da palavra, para Jerusalem ser se- 
gunda vez edificada, ate o Christo Capitao, 
passarao sete semanas, e sessenta e duas se¬ 
manas : e segunda vez serao edificadas as 
ruas, e os muros na angustia dos tempos. 

26 E depois de sessenta e duas semanas 
sera morto o Christo : e o povo que o ha 
de negar, nao sera mais seu povo. E hum 
povo com o seu capitao, que ha de vir, des- 
truira a cidade, e o sanctuario: e o seu fim 
sera huma ruina total, e a desolapao a que 
ella foi condemnada, lhe vira depois do fim 
da guerra. 

27 Esse Christo porem confirmara para 
muitos o seu pacto n’uma semana: e no 
meio da semana faltara a hostia e o sacrifi¬ 
cio : e verse-ha no templo a abominapao de 
desolapao : e a desolapao perseverara ate a 
consummapao e atd o fim. 

CAPITULO X. 
Visao de Daniel sobre o Tigre. 0 principe 

do reino dos Persas resiste ao Anjo Ga¬ 
briel. Miguel principe do povo d' Israel 
vein em ajuda de Gabriel. O principe dos 
Gregos vem ajuntarse com o principe dos 
Persas contra Gabriel. 

O terceiro anno de Cyro rei dos Persas, 
foi revelada a Daniel chamado Balta- 

sar huma palavra, e huma palavra verda- 
deira, e huma grande fortaleza: e elle en- 
tendeo o que lhe foi dito : porque he neces- 
sario haver intelligencia nas visoes. 

2 N’estes dias, eu Daniel chorava todos 
os dias por tres semanas, 

3 Nao comi n’elles pao algum agradavel 
ao gosto, e nem carne nem vinho entrarao 
na minha boca, nem ainda me untei de al¬ 
gum oleo: menos que se nao cumprissem 
os dias d’estas tres semanas. 

4 No dia vinte e quatro porem do pri- 
meiro mez estava eu ao pe do grande rio, 
que he o Tigre. 

3 E levantei os meus olhos, e olhei: e 
eis-que vi hum liomem vestido de roupas 
de linho, e cingido pelos rins com hum 
cinto de purissimo ouro : 

6 E o seu corpo era como huma pedra 
chrysolitha, e o seu rosto como huma ap- 
parencia de relampago, e os seus olhos pa- 
reciao huma alampada ardente : e os seus 
brapos, e todo o resto do corpo ate aos pes, 
erao como huma semelhanpa d’arame luzen- 
te: e o som das suas palavras era como o 
estrondo de huma multidao de homens. 

7 E eu Daniel vi so esta visao : e os 
varoes, que estavao comigo, nao a virao: 
mas sobre elles cahio hum extraordina- 
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tio terror, e fugirao para huns lugares es- 
curos. 

8 Tendo eu pois ficado sosinho, vi esta 
grande visao : e nao ficou vigor em mini, 
antes se me mudou ate o meu semblante, e 
fiquei murcho, e nao me assistirao formas 
algumas. 

9 E ouvi o som das suas palavras: e ou- 
vindo-o jazia deitado sobre o meu rosto, 
todo espavorido, e o meu rosto estava rente 
da terra. 

10 Entao eis-que huma mao me tocou, e 
me levantou ate bear sobre os meus joelhos, 
e sobre as juntas das minhas maos. 

11 E a mesma voz me disse : Daniel, 
varao de desejos, entende as palavras que 
eu te venho dizer, e levanta-te em pe : por- 
que eu fui agora enviado a ti. E depois 
que elle me disse isto, me puz eu em pe to- 
do tremente. 

12 E elle me disse: Nao tenhas medo, 
Daniel: porque des do primeiro dia, em 
que tu applicaste o teu eora^ao a intelli- 
gencia, para te affligires pela mortificafao 
na presen^a do teu Deos, forao escutadas 
as tuas palavras : e eu vim por teus rogos. 

13 E o principe do reino dos Persas me 
resistio por vinte e hum dias : e eis-que 
veio em meu soccorro Miguel hum dos 
primeiros principes, e eu fiquei la junto ao 
rei dos Persas. 

14 E eu vim para te ensinar as cousas 
que estao para succeder ao teu povo nos 
ultimos dias, porque o cumprimento d’esta 
visao ainda esta para dias. 

15 E ao tempo que elle me dizia estas 
palavras, abaixei eu o rosto para a terra, e 
fiquei calado. 

16 E eis que aquelle que tinha a seme- 
Ihanca de hum filho de homem, me tocou 
os labios: e eu abrindo a minha boea 
fallei, e disse ao que estava em pe diante 
de mim: Meu Senhor, com a tua vista se 
relaxarao as minhas juntas, e nao me ficou 
forya alguma. 

17 E como podera o servo de meu Se¬ 
nhor fallar com meu Senhor? porque em 
mim nao ficou for^a alguma, e ate se me 
tapa a respiracao. 

18 Aquelle pois que eu via debaixo da 
apparencia de hum homem, me tornou a 
tocar, e me confortou, 

19 E disse: Nao temas varao de dese¬ 
jos: a paz seja comtigo : tem vigor, e se 
robusto. E quando elle ainda me fallava, 
recobrei eu as forjas, e disse: Falla, meu 
Senhor, porque tu me fortaleceste. 

20 Entao me disse elle : Acaso, sabes tu, 
porque eu vim a ti ? e agora voltarei eu a 
pelejar contra o principe dos Persas : quan¬ 
do eu sahia, appareceo o principe dos Gre- 
gos, que entrava. 

21 Mas eu te annunciarei presente- 
mente o que esta expresso na Escritura da 

verdade: e em todas estas cousas ninguem 
me ajuda, senao Miguel que he o vosso 
principe. 

CAPITULO XI. 
Imperio dos Persas ctrruinado pelo rei dos 

Gregos. Successor d'este principe. Guer¬ 
ras entre os reis do Meiodia, e do Aquilam. 
Rei inipio. Suas expedients contra o 
Egypto, e contra a Judea. Seu desgraqa- 
do Jim. 

J porem des do primeiro anno de 
Dario Medo, trabalhava pelo ajudar a 

se estabelecer, e a se fortificar. 
2 Mas agora eu te annunciarei a verdade. 

Eis-ahi havera ainda tres reis na Persia, e o 
quarto se enriquecera de excessivas rique- 
zas mais que todos : e depois que se tiver 
feito com estas suas riquezas poderoso, con- 
citara a todos contra o reino da Grecia. 

3 Mas em fim se levantara hum rei forte, 
que dominara com grande poder : e que 
fara o que lhe aprouver. 

4 E quando se achar no auge mais flo- 
rente, o seu reino sera destruido, e se re- 
partira pelos quatro ventos do ceo: mas 
isto nao sera entre os seus descendentes, 
nem segundo o poder, com que elle domi- 
nou : porque o seu reino sera dilacerado 
passando ainda a estranhos, nao fallando 
n’aquelles quatro. 

5 E o rei do Meiodia se fortificara : mas 
hum dos principes d’aquelle primeiro rei 
sera mais poderoso do que elle, e dominara 
sobre muitos paizes: porque o seu senhorio 
sera grande. 

6 E alguns annos depois elles se alliarad 
hum com outro : e a filha do rei o Meiodia 
passara ao rei do Aquilam, para travarem 
ambos amizade, mas esta princeza nao se 
estabeleeera por hum brafo forte, nem a sua 
descendencia subsistira: e sera entregue 
ella mesma, e os seus mancebos, que a 
conduzirao, e que tinhao sustentado em di- 
versos tempos. 

7 Mas do seu mesmo tronco sahira hum 
arrebento : que vira com hum exercito, e 
entrara na provincia do rei do Aquilam : 
e elle os vexariq e far-se-ha senhor d’elles. 

8 E de mais a mais levara cativos para 
o Egypto os seus deoses, e as suas estatuas, 
e os seus vasos preciosos de prata, e ouro : 
elle mesmo prevalecera contra o rei do 
Aquilam. 

9 E o rei do Meiodia entrara no seu 
reino, e voltara depois para a sua terra. 

10 Seus filhos porem se estimularao com 
isto, e congregarao huma grande multidao 
de tropas: e hum d’elles marchara com 
grande presteza, e a maneira d’inundayao : 
e voltara, e encher-se-ha de ardor, e pele- 
jara contra as formas d’aquelle. 

11 Mas o rei do Meiodia, vendo-se assim 
atacado, sahira em campanha, e pelejara 

2 Z 2 707 



DANIEL XI. 

contra o rei do Aquilam, e preparara hum 
exercito immenso, e lhe sera entregue en- 
tre as maos huma grande multidao d’ini- 
migos. 

12 E elle tomara huma grande multi¬ 
dao d’esta gente, e o seu corapao se elevara, 
e elle fara passar muitos milhares ao fio da 
espada, mas deixara a sua victoria imper- 
feita. 

13 Porque o rei do Aquilam tornara a 
vir, e ajuntara huma'J multidao de tropas 
muito maior do que antes: e depois de 
certos tempos e annos, vira com muita 
pressa com hum numeroso exercito, e mui 
grandes formas. 

14 E n’aquelles tempos se lavantarao 
muitos contra o rei do Meiodia: os filhos 
tambem dos prevaricadores do teu povo se 
elevarao, para cumprirem a prophecia, e 
elles cahirao. 

15 E vira o rei do Aquilam, e fara mara- 
choes, e tomara cidades fortificadissimas : e 
os brapos do Meiodia nao poderao aturar o 
esforco, e os mais valentes d’entrelles se le- 
vantarao para lhe resistir, e elles se acharao 
sem vigor. 

16 E vindo sobre elle fara o que bem lhe 
aprouver, e nao havera quem possa subsistir 
diante da sua face : e elle entrara n’uma 
terra famosa, e esta sera consumida debaixo 
da sua mao. 

17 E elle se confirmara no designio de 
vir apoderar-se de todo o reino d’elle, e fin- 
gira que quer obrar de boa fe com elle : e 
dar-lhe-ha em casamento sua filha, princeza 
d’extremada formosura em comparapao das 
outras mulheres, a fim de o perder: mas 
nao lhe sahira a cousa conforme o seu in- 
tento, e ella nao sera por elle. 

18 E elle encarara contra as Ilhas, e to¬ 
mara muitas d’ellas . e fara deter o author 
do seu opprobrio, e o seu opprobrio vira a 
cahir sobre elle. 

19 E voltara o seu rosto para o Imperio 
da sua terra, e tropepara, e cahira, e nao 
sera achado. 

20 E hum homem vilissimo, e indigno 
da honra de rei, occupara o seu lugar: e 
elle se consumira em poucos dias, nao no 
furor d’alguma briga, nem em alguma ba- 
talha. 

21 E por-se-ha no lugar d’este hum ho¬ 
mem desprezivel, e nao lhe sera dada a 
honra de rei: e vira secretamente, e se apo- 
derara do reino com engano. 

22 E os brapos do combatente serao 
vencidos diante d’elle, e ficarao esmigalha- 
dos; de mais a mais ate o chefe da Liga. 

23 E depois de feita esta amizade, usara 
com elle de engano: e subira, e vence-lo-ha 
com pouca gente. 

24 E entrara nas cidades abundantes e 
ricas: e lhes fara o que nunca fizerao seus 
pais, nem os pais de seus pais: elle 
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destruira as rapinas, e a presa, e as ri- 
quezas d’elles, e formara projectos con¬ 
tra as mais fortes cidades: e isto ate certo 
tempo. 

25 E sera instigado o seu poder, e o seu 
corapao contra o rei do Meiodia para o 
atacar com hum grande exercito: e o rei do 
Meiodia sera provocado a sahir a batalha 
com muitas tropas auxiliares, e sobrema- 
neira fortes: mas ellas nao perseverarao 
firmes, porque maquinarao designios contra 
elle. 

26 E os que comerem o pao com elle, 
o arruinarao, e o seu exercito sera opprimi- 
do : e hum grande numero dos seus cahirao 
mortos. 

27 Tambem estes dous reis terao o co¬ 
rapao attento a fazerem o mal hum a outro, 
e assentados a mesma meza dirao palavras 
de mentira, mas elles nao sahirao com a 
sua: porque ainda o fim se differe para 
outro tempo. 

28 E voltara para o seu paiz com muitas 
riquezas: e o seu corapao se declarara con¬ 
tra o Santo Testamento, e fara muitos males, 
e voltara para o seu paiz. 

29 No tempo determinado elle voltara, e 
tornara a vir para o Meiodia: mas esta 
ultima expedipao nao sera semelhante a pri- 
meira. 

30 Porque os Romanos virao contra elle 
em certas gales: e elle sera ferido viva- 
mente no seu pundonor, e assim voltara, e 
concebera huma grande indignapao contra 
o Testamento do sanctuario, e conforme 
ella assim fara: depois tomara a vir, a 
emprendera muitas cousas contra aquelles, 
que tinhao deixado o Testamento do sanc¬ 
tuario. 

31 E estarao da sua parte os brapos de 
homens poderosos, que violarao o sanctuario 
da Fortaleza, e farao cessar o sacrificio per- 
petuo : e porao no templo a abominapao 
para desolapao. 

32 E os impios prevaricadores do Testa¬ 
mento usarao de disfarces com rebucado en¬ 
gano : mas o povo que conhecera ao seu 
Deos, perseverara constante, e fara o que 
deve. 

33 E os que forem doutos entre o povo, 
ensinarao a muitos: e elles padecerao os 
tormentos da espada, e da chamma, e do 
cativeiro, e das rapinas que durarao muitos 
dias. 

34 E quando cahirem arruinados, serao 
sustidos com o alivio de hum pequenino 
auxilio, e muitos se ajuntarao a elles fingida- 
mente. 

35 E dos sabios cahirao alguns, para que 
sejao acrisolados e purificados, e branquea- 
dos ate o prazo assinalado: porque ainda 
havera outro tempo. 

36 E o rei fara como lhe der na vontade, 
e se elevara, e engrandecera contra todo o 
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Deos: e fallara insolentemente contra o 
Deos dos deoses, e sahir-lhe-hao bem as 
cousas, ate que a ira seja cumprida : por- 
que assim he que foi lavrado o decreto. 

37 E nao tera respeito algum ao Deos de 
seus pais: e se mostrara apaixonado por 
mulheres, elle nao curara de Deos algum, 
qualquer que elle seja: porque le levantara 
contra todas as cousas. 

38 Mas venerara o Deos Maozim no lugar 
que lhe tera escolhido: e enfeitaracom ouro, 
e prata, e pedras preciosas, e com tudo o 
que ha de custo, a este Deos que seus pais 
ignorarao. 

39 E fortificara as suas pranas com hum 
Deos estranho pondo n’ellas a Moazim, que 
foi quern elle reconheceo, e elevara a huma 
grande gloria os seus adoradores, e lhes 
dara poder 'em muitas cousas, e lhes repartira 
a terra gratuitamente. 

40 E o rei do Meiodia pelejara contra 
elle no tempo assinalado, e o rei do Aquilam 
marchara tambem contra elle como huma 
tempestade, com grande multidao de carro¬ 
ts, e de gentes a cavallo, e com huma 
grande armada, e entrara nas suas terras, e 
assolla-las-ha e passara. 

41 Depois elle entrara na terra gloriosa, 
e serao taladas muitas provincias: e so se 
salvarao das suas maos estas, Edom, e 
Moab, e as primeiras terras dosfilhos d’Am- 
moh. 

42 E estendera [a sua mao contra as ou- 
tras provincias: e a Terra do Egypto nao 
escapara. 

43 E elle se fara senhor dos thesouros 
d’ouro, e de prata, e de tudo o que ha de 
precioso no Egypto: passara tambem ao 
travez da Libya e da Ethiopia. 

44 E turba-lo-ha hum rumor que vira do 
Oriente e do Aquilam : e elle tornara a vir 
com grandes tropas, para destruir e matar a 
muitos. 

45 E fixara a sua tenda entre os mares 
sobre o inclyto e santo monte : e elle vira 
ate a summidade d’este monte, e ninguem 
lhe dara auxilio. 

CAPITULO XII. 
Livramento do povo de Deos. Resurreigfio. 

Gloria dos santos. Fim da grande deso- 
laguo. 

’AQUELLE tempo pordm, se levan- 
^ ” tara o grande principe Miguel que he o 
protector dos filhos do teu povo : e vira hum 
tempo, qual nao houve desde que as gentes 

come^irao a existir ate aquelle tempo. E 
salvar-se-ha n’aquelle tempo d’entre o teu 
povo todo aquelle, que for achado escrito 
no livro. 

2 E toda esta multidao dos que dormem 
no po da terra, acordarao : huns para a vida 
eterna, e outros para hum opprobrio, que 
elles terao sempre diante dos olhos. 

3 Ora aquelles que tiverem sido doutos, 
esses resplandecerao como os fogos do fir- 
mamento: e os que tiverem ensinado a mui¬ 
tos o caminho da justifa, esses luzirao como 
as estrellas por toda a eternidade. 

4 Tu porem, Daniel, tern fechadas estas 
palavras, e poe o sello no livro ate o tempo 
determinado : muitos o passarao pelos olhos, 
e a sciencia se multiplicara. 

5 Entao vi eu Daniel, e eis-que.'estavao 
em pe como outros clous homens: hum de 
huma parte sobre a ribanceira do rio, e outro 
da outra parte sobre a outra ribanceira do 
mesmo rio. 

6 E eu disse ao homern, que estava ves- 
tido de roupas de linho, o qual se sustinha 
em pe sobre as aguas do rio: Quando se 
cumprirao estas maravilhas ? 

7 E eu ouvi que este homem que estava 
vestido de roupas de linho, o qual se susti¬ 
nha em pe sobre as aguas do rio, tendo le- 
vantado ao ceo a sua mao direita, e a mao 
esquerda, jurou n’esta ac^ao por aquelle que 
vive eternamente, que isso seria depois de 
hum tempo, e dous tempos, e ametade de 
hum tempo. E todas estas cousas se cum¬ 
prirao, quando se acabar a dispersao do 
ajuntamento do povo santo. 

8 E eu ouvi o que elle dizia, mas nao o 
entendi. E eu lhe disse: meu Senhor, que 
succedera depois d’isto ? 

9 E elle me respondeo: Vai, Daniel, 
porque estas palavras estao fechadas, e sel- 
ladas ate o tempo predefinido. 

10 Muitos serao escolhidos, e serao bran- 
queados, e serao provados como pelo fogo : 
e os impios obrarao como impios, e nenhum 
irnpio tera intelligencia, mas te-la-hao os 
doutos. 

HE des do tempo em que o sacrificio 
perpetuo for abolido, e a abomina^ao para 
a desola^ao for posta, passarao mil e duzen- 
tos e noventa dias. 

12 Bemaventurado o que espera, e que 
chega ate mil e trezentos e trinta e sinco dias. 

13 Tu porem vai ate o tempo predefi¬ 
nido : e descancaras, e ficaras na tua sorte 
afo o fim dos dias. 

709 



O S E A S. 

CAPITULO 1. 
Infidelidacle de Samaria e de seus filhos. San- 

gue de Jezrahel vingado sobre a casa de 
Jehu. Reprovagdo da casa d’Israel. Pro- 
tecgao sobre a casa de Judd. Revnido dos 

filhos cl’ Israel com os filhos de Judd. 
ALAVRA do Senhor, que foi dirigida a 
Oseas, filho de Beeri, nos dias de Osias, 

de Joathan, de Achaz, de Ezechias reis de 
Juda, e nos dias de Jeroboam filho de Joas 
rei d’Israel. 

2 Principiou o Senhor a fallar em Oseas : 
e disse o Senhor a Oseas: Vai, toma por tua 
mulher a humapublica meretriz, e tem d’ella 
filhos, que te nasfao de huma mulher que 
foi meretriz: porque a terra deixara o Se¬ 
nhor, entregando-se com excesso a forni- 
cacao. 

3 E foi, e tomou Oseas por sua mulher a 
Gomer filha de Debelaim : e ella concebeo, 
e lhe pario hum filho. 

4 E o Senhor disse a Oseas: Chama-o 
pelo nome de Jezrahel: porque aindaha'de 
passar hum pouco de tempo, e eu visitarei o 
sangue de Jezrahel sobre a casa de Jehu, e 
farei cessar o reino da casa d’Israel. 

5 E n’aquelle dia quebrarei eu o arco 
d’Israel no valle de Jezrahel. 

6 E concebeo outra vez Gomer, e pario 
huma filha. E o Senhor disse a Oseas : 
Chama-lhe pelo seu nome Sem misericordia: 
porque eu me nao tornarei mais a compade- 
cer da casa d’Israel, antes apaga-los-hei in- 
teiramente da minha memoria. 

7 Pelo contrario eu me compadecerei da 
casa de Juda, e eu os salvarei no Senhor seu 
Deos : e salva-los-hei nao pelo arco, nem 
pela espada, nem pela guerra, nem pelos ca- 
vallos, nem pelos cavalleiros. 

8 E desmamou Gomer a sua filha, que 
chamava Sem misericordia. E concebeo 
terceira vez, e pario hum filho. 

9 E o Senhor disse a Oseas: Chama-lhe 
pelo seu nome Nao meu povo: porque vos 
nao sois ia meu povo, e eu nao serei mais 
vosso. 

10 O numero dos filhos d’Israel com tudo 
sera como a area do mar, que he sem me- 
dida, nem tera conto. E acontecera que no 
lugar onde se lhes disse : Vos nao sois ja 
meu povo: se lhes dira : Vos sois os filhos 
do Deos vivente. 
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11 Entao os filhos de Juda, e os filhos 
d’Israel se ajuntarao n’um corpo : e consti- 
tuirao sobre si hum mesmo chefe, e elles se 
elevarao da terra: porque grande he o dia 
de Jezrahel. 

CAPITULO II. 
Reunido d'Israel e de Judd. Reprovagdo 

de Samar ia, e de seus filhos. Restabeleci- 
mento d'Israel. 

IZEI a vossos irmaos: Vos sois o meu 
povo : e a vossa irma, Tu alcanpaste 

misericordia. 
2 Julgai a vossa mai, julgai-a: porque 

ella nao he mais minha esposa, nem eu seu 
esposo: tire ella as suas fornicacoes da sua 
face, e os seus adulterios do meio de seus 
peitos. 

3 Para que nao succeda que eu a des- 
poje ficando ella nua, e a torne ao mesmo 
estado em que ella se vio no dia de seu nas- 
cimento: e a reduza como a huma solidao, 
e a mude n’uma como terra sem caminho, 
e a mate a sede. 

4 E eu me nao compadecerei de seus 
filhos: porque sao huns filhos de prostitui- 
£ao : 

5 Porque sua mai se prostituio, aquella 
que os concebeo foi deshonrada: porque 
disse: Eu irei apos os meus amantes, que 
me dao paes, e as minhas aguas, a minha 
la, e o meu linho, o meu azeite, e a minha 
bebida. 

6 Por isso eis-aqui estou eu em term os de 
te fechar o caminho com huma seve de espi- 
nhos, e fecha-lo-hei com hum montao de 
pedras, e ella nao achara. as suas veredas. 

7 E ira em seguimento de seus amantes, 
e lhes nao pod era chegar: e ella os buscara, 
e os nao achara, e dira : Irei, e voltarei para 
meu primeiro marido: porque entao pas- 
sava eu melhor do que agora. 

8 E ella nao soube, que eu fui o que lhe 
dei o trigo, e o vinho, e o azeite, e o que lhe 
multipliquei a prata, e o ouro, que offerec&- 
rao a Baal. 

9 Por isso mudarei eu agora de procedi- 
mento a seu respeito, e tornarei o meu trigo 
a seu tempo, e o meu vinho a seu tempo, e 
livrarei a minha la e o meu linho, que cobri- 
rao a sua ignominia. 

10 E eu descobrirei agora a sua loucura 
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»os olhos de seus araantes: e nao havera 
homem, que a possa tirar da minha mao: 

11 E ferei cessar todos os seus canticos 
d’alegria, os seus dias solemnes, as suas luas 
novas, o seu sabbado, e todas as suas festas 
do anno. 

12 E destruirei as suas vinbas, e as suas 
figueiras: de que ella disse: Estas sao as 
minhas recompensas, que me derao meus 
amantes : e eu a reduzirei a hum mataga!, e 
devora-la-ha a alimaria do campo. 

13 E eu virei sobre ella com a minha 
visita para a castigar pelos.dias de Baalim, 
nos quaes ella Ihe queimava incenso, e se 
enfeitava com as suas arrecadas, e com os 
seus collares, e hia apos dos seus amantes, e 
se esquecia de mim, diz o Senhor. 

14 Por tanto, eis-aqui estou eu que a at- 
trahirei docemente a mim, e a levarei a sole- 
dade : e lhe fallarei ao cora^ao. 

15 E eu lhe darei seus vinhateiros do 
mesmo lugar, e o valle de Achor, para en- 
trar em esperanfa : e alii cantara ella canti¬ 
cos, como nos dias da sua juventude, e como 
nos dias em que fez a sua sahida da terra do 
Egypto. 

16 E acontecera isto n’aquelle dia, diz o 
Senhor: ella me chamara : Meu homem : e 
nao me chamara mais, Baali. 

17 E eu tirarei da sua boca os nomes de 
Baal, e ella se nao lembrara mais do nome 
d’elles. 

18 E farei allianfa entre elles n’aquelle 
dia, com as alimarias do campo, e com as 
aves do ceo, e com os reptis da terra: e tira¬ 
rei o arco, e a espada, e a guerra de cima 
da terra : e eu os farei dormir com toda a 
seguranya. 

19 Entao me desposarei eu comtigo .para 
sempre: e me desposarei comtigo em jus- 
tipa, e juizo, e em misericordia, e em commi- 
serapoes. 

20 E me desposarei comtigo com huma 
inviolavel fidelidade : e saberas, que eu sou 
o Senhor. 

21 E acontecera isto n’aquelle dia: Eu 
escutarei, diz o Senhor, eu escutarei os ceos, 
e elles escutarao a terra. 

22 E a terra escutara ao trigo, e ao vinho, 
e ao azeite: e estas cousas escutarao a Jez- 
rahel. 

23 E semea-la-hei para mim na terra, e 
eu me compadecerei d’aquella, que se cha- 
mava Sem misericordia. 

24 E direi ao que se chamava Nao meu 
povo : Tu es o meu povo: e elle me dira : 
Tu 4s o meu Deos. 

CAPITULO III. 
Injidelidade dos fifhos d' Israel: seu dilatado 

cativeiro : sua tornada para o Senhor. 

O Senhor me disse: Vai ainda, e ama a 
huma mulher amada de seu amigo e 

adultera: assim como o Senhor ama aos 

III. IV. 

filhos d’Israel, ainda quando elles poem os 
olhos n’uns deoses estrangeiros, e gostao do 
bagapo das uvas. 

2 Eu pois comprei esta mulher por quinze 
siclos de prata, e por coro e meio de cevada. 

3 Entao lhe disse eu : Tu me esperaras 
largos dias : durante os quaes nao fornicaras 
nem seras para homem algum : e tambem 
eu te esperarei a ti: 

4 Porque os filhos d’lsrael estarao por 
muitos dias sem rei, e sem principe, e sem 
sacrificio, e sem altar, e sem efod, e sem the- 
rafins : 

5 E depois d’isto tornarao os filhos d’ls- 
rael, e buscarao ao Senhor seu Deos, e a 
David seu rei: e no fim dos dias olharao 
elles com respeitoso temor para o Senhor, e 
para os bens que elle lhes tara feito. 

CAPITULO IV. 
Injidelidades lanqadas em rosto aos Israelitas. 

V in gam; as de que sao ameaqados. Judd 
exhortado a nao imitar a injidelidade d'Is¬ 
rael. 

UVI a palavra do Senhor, filhos d'Is¬ 
rael, porque o Senhor vai a entrar em 

juizo com os habitantes da terra: porque 
na terra nao ha verdade, nem ha misericor¬ 
dia, nem ha conhecimento de Deos. 

2 A maldipao, e a mentira, e o homicidio, 
e o furto, e o adulterio inundarao, e elles 
commettem mortes sobre mortes. 

3 Por isso a terra chorara, e todo o que 
n’ella habita cahira em desfalecimento, com 
a alimaria do campo, e com as aves do ceo : 
e ate os peixes do mar serao comprehendi- 
dos n’esta ruina. 

4 Todavia ninguem se metta a ser juiz 
n’este particular: nem pessoa alguma se re- 
prehenda: porque o teu povo he como 
aquelles, que contradizem ao sacerdote. 

5 Por isso tu pereceras hoje, e tambem 
perecera comtigo o propheta: eu huma noite 
reduzi tua mai a ficar em silencio. 

6 O meu povo se calou, porque nao teve 
sciencia; porque tu rejeitaste a sciencia, 
tambem eu te rejeitarei a ti, para nao exer- 
ceres as funf bes do meu sacerdocio : e pois 
tu te esqueceste da lei do teu Deos, tambem 
eu me esquecerei de teus filhos. 

7 A’ proporpao do numero que d’elles se 
multiplicou, assim multiplicarao os seus pec- 
cados contra mim : eu mudarei a sua gloria 
em ignominia. 

8 Elles comerao dos peccados do meu 
povo, e levantarao as suas almas a imitar a 
iniquidade d’elles. 

9 Por tanto o sacerdote sera tratado do 
mesmo modo, como o povo : e irei sobre 
elle com a minha visita para castigar os seus 
caminhos, e dar-lhe-hei a recompensa dos 
seus pensamentos. 

10 E elles comerao, e nao ficarao fartos : 
elles se derao a fornicacao, e nao cuidara© 
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de se relirar d’ella: porque elles deixarao o 
Senhor, nao guardando a sua lei. 

11 A fornicapao, e o vinho, e a embria- 
guez lhes fazem perder o sentido. 

12 O meu povo eonsultou hum pedapo 
de pao, e o seu bordao lhe predisse as cou- 
sas : porque o espirito da fornicapao os en- 
ganou, e elles se prostituirao deixando ao 
seu Deos. 

13 Elles saerificavao sobre os cumes dos 
montes, e queimavao os perfumes sobre os 
outeiros: como tambem debaixo dos Carva¬ 
lhos, e debaixo dos choupos, e debaixo dos 
terebinthos, porque lhes era agradavel a sua 
sombra: por isso vossas filhas se darao a 
fornicapao, e vossas exposas serao adulteras. 

14 Eu nao irei com a minha visita sobre 
as vossas filhas, quando se prostituirem, nem 
sobre as vossas esposas quando adulterarem : 
porque elles tinhao trato com as meretrizes, 
e saerificavao com os effeminados, e o povo 
sem entendimento sera castigado. 

15 Se tu, 6 Israel, te entregas a prostitui- 
pao, ao menos nao peque Juda : e nao 
vades a Galgala, e nao subais a Bethaven, 
nem jureis dizendo : Vive o Senhor. 

16 Porque Israel se desencaminhou, como 
huma vacca que nao pode soffrer o jugo : 
agora os apascentara o Senhor, como a hum 
cordeiro n’uma dilatada campina. 

17 Ephraim participante dos idolos, lar 
ga-o. 

18 Os seus banquetes sao separados dos 
vossos, elle se engolfou na fornicapao: os 
que o deviao proteger, forao os que se derao 
por bem pagos era o cobrir de ignominia. 

19 O vento o levou atado sobre as suas 
azas, e elles serao confundidos pelos seus sa- 
crificios. 

CAPITULO V. 
Vinganqas que o Senhor exercitara contra 

Israel e contra Juda. 
/'VUVI isto, 6 sacerdotes, e attendei, 6 
^ casa d’Israel, e escutai, 6 casa do rei: 
porque sobre vos se vai a exercer o juizo, 
porque antes vos vos viestes a fazer para 
aquelles, sobre que devieis vigiar, hum lapo, 
e huma rede estendida sobre o Thabor. 

2 E vos fizestes que as victimas cahissem 
no profundo : eu porem sou o mestre de to- 
dos elles. 

3 Eu conhepo a Ephraim, e Israel nao 
me foi encoberto: porque agora fornicou 
Ephraim, contaminou-se Israel. 

4 Elles nao applicarao os seus cuidados 
a voltar para o seu Deos: porque o espirito 
das fomicapoes esta no meio d’elles, e porque 
nao conhecerao o Senhor. 

5 E a arrogancia d’Israel se vera pintada 
na sua face: assim Israel, como Ephraim 
precipitar-se-hao pela sua iniquidade, Juda 
cahira por terra tambem com elles. 

6 Elles andarao em busca do Senhor pe¬ 
los sacrificios dos seus rebanhos, e das suas 
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manadas, e elles o nao acharao : elle se re- 
tirou d’elles. 

7 Elles prevaricarao contra o Senhor, 
porque gerarao huns filhos bastardos: agora 
serao consumidos dentro de hum mez, elles 
e tudo o que possuem. 

8 Soai com a buzina em Gabaa, fazei re- 
tinnir a trombeta em Roma: dai berros em 
Bethaven, tu, Benjamin, faze ouvir os teus 
por detras de ti. 

9 Ephraim sera em desolapao no dia do 
castigo : eu mostrei nas tribus d’Israel a fide- 
lidade da minha palavra. 

10 Os principes de Juda obrfirao como 
huma gente, que nao cuida senao em estender 
as suas terras: eu derramarei sobre elles a 
minha ira como huma torrente. 

11 Ephraim padece calumnia, opprimido 
de juizos : porque elle se deixou ir apos as 
suas immundicias. 

12 E eu me fiz para Ephraim como a 
trapa: e para a casa de Juda como a po- 
dridao. 

13 E vio Ephraim a sua fraqueza, e Juda 
a suas cadeias: e Ephraim recorreo a As- 
sur, e Juda buscou hum rei que fosse o seu 
vingador: mas elle nao podera curar-vos, 
nem podera desatar as vossas cadeias. 

14 Porque eu serei para Ephraim como 
huma leoa, e para a casa de Juda como 
hum leaosinho : eu, eu mesmo irei tomar a 
minha presa, e abalarei com ella: eu a 
levarei, e nao ha quem ma arranque das 
maos. 

15 Partindo depois voltarei para o lugar 
onde habito: ate que vos caiais na ultima 
miseria, e busqueis a minha face. 

CAPITULO VI. 
Tornada d}Israel e de Judd. Reprehensoes 

do Senhor contra hum e outro. 

TULLES vendo-se na sua tribulapao, dar- 
-*-J se-hao pressa a recorrer a mim: Vinde, 
e tornemo-nos para o Senhor: 

2 Porque elle he o que nos cativou, e o 
que nos sarara; elle o que nos ferio, e o 
que nos curara. 

3 Elle nos dara a vida em dous dias: ap 
terceiro dia elle nos resuscitara, e nos vivere- 
mos na sua presenpa. Nos entraremos na 
sciencia do Senhor, e o seguiremos, a fim de 
o conhecermos: a sua sahida esta aparelha- 
da como a da aurora, e elle descera sobre nos 
como a chuva tempora e serodea costuma vir 
sobre a terra. 

4 Que te farei eu, 6 Ephraim? que te 
farei, 6 Juda? a vossa misericordia nao teve 
mais durapao, que as nuvens da manha, e 
que o orvalho transitorio da madrugada. 

5 Por isso he que eu os tratei duramente 
pelos meus prophetas, eu os matei pelas pa- 
lavras da minha boca: e os juizos que eu 
exercitarei sobre ti, sahirao tao elaros como 
a mesma luz. 
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6 Porque o que eu quero, he a misericor- 
dia, e nao o sacrificio, e a sciencia de Deos, 
mais que os holocaustos. 

7 Mas elles como Adao quebrarao o pac- 
to, que tihnao feito comigo, no mesrao culto 
que me davao prevaricarao contra mim. 

8 Galaad he huma cidade dos artifices dos 
idolos, toda inundada de sangue. 

9 E como as fauces dos homens ladroes, 
ella se aelia complice com os sacerdotes, que 
matao no caminlio aos que vao de Sichem : 
pois obrarao a maldade. 

10 Eu vi na casa d’Israel huma cousa 
horrenda: alii se achao as fornicayoes d’E- 
phraim : Israel se ve contaminado. 

11 Mas tu tambem, 6 Juda, prepara-te 
para seres seifado, ate que eu tome a trazer 
o meu povo do cativeiro. 

CAPITULO VII. 
Reprehensoes e ameagas do Senhor contra 

Israel. 

UANDO eu queria curar a Israel, se fez 
patente a iniquidide d’Ephraim, e a ma- 

licia de Samaria, pelas obras de mentira que 
fizerao: por isso o roubador veio para os 
despojar por dentro, e o ladrao formigueiro 
por fora. 

2 E porque talvez nao digao nos seus 
corayoes, que eu me lembrei de toda a ma- 
licia d’elles: agora os cercarao para castigo 
outras invencoes do seu capricho, as que 
tern sido commettidas diante da minha face. 

3 Elles alegrarao ao rei com a sua 
malicia: e aos principes com as suas men- 
tiras. 

4 Todos elles sao huns adulteros, seme- 
Ihantes a hum forno aceso pelo forneiro : 
cessou hum poucachinho a cidade da mis- 
tura do fermento, ate que a massa se levedou 
toda. 

5 Este he o dia do nosso rei: os prin¬ 
cipes comeyarao a enfurecer-se com o vi- 
nho: o rei estendeo a sua mao com os illu- 
sores, 

6 Quando elle pois Ihes armava hum layo, 
lhe descobrirao elles o seu corayao, como 
hum forno : toda a noite dormio o que os 
cozia, pela manha elle mesmo appareceo to- 
do esbrazeado como fogo de chamma. 

7 Todos elles aquecerao como hum forno, 
e devorarao os seus Juizes juntamente com 
elles: todos os seus reis cahirao : nao ha 
entre elles hum so que clame a mim. 

8 Ephraim se misturava em pessoa com 
os povos: Ephraim se fez como hum pao 
que se coze debaixo da cinza, que nao se 
volta de huma para outra parte. 

9 Os estrangeiros comerao-lhe a forya, e 
elle o nao sentio: os seus cabellos tambem 
se fizerao ainda todos brancos, e elle o nao 
percebeo. 

10 E a soberba dTsrael a vista d’elle mes¬ 
mo sera humilhada: e elles nao se voltarao 

para o Senhor seu Deos, nem no buscarao 
em todos estes males. 

11 E se tornou Ephraim como huma 
pomba enganada sem ter intelligencia: elles 
chamavao o Egypto, elles forao buscar os 
Assyrios. 

12 Mas depois que forem, eu estenderei 
sobre elles a minha rede: eu os farei cahir 
como huma ave do ceo, eu os ferirei na con- 
formidade do que elles tem ouvido nos seus 
congressos. 

13 Ai d’elles, porque se retirarao de mim : 
elles serao a presa de seus inimigos, por¬ 
que prevaricarao contra mim: e eu os resga- 
tei: e elles publicarao mentiras contra mim. 

14 E nao clamarao a mim do fundo do 
seu corayao, mas uivavao nos seus leitos: 
elles nao meditavao senao como haviao de 
ter muito trigo e vinho, elles se retirarao de 
mim. 

15 E eu os instrui, e Ihes reforcei os 
brayos: mas elles pensarao contra mim a 
malicia. 

16 Elles quizerao de novo sacudir o jugo : 
fizerao-se como hum arco doloso: cahirao 
mortos a espada os principes d’elles pelo 
furor da sua lingua. Tal foi a mofa d’elles 
na Terra do Egypto. 

CAPITULO VIII. 

Reprehensoes e ameacas cantra Israel. Amea- 
yas contra Juda. 

COE na tua garganta huma trombcta eo- 
^ mo aguia sobre a casa do Senhor: pelo 
motivo de que transgredirao o meu pacto, e 
quebrantarao a minha lei. 

2 Elles me invocarao dizendo: Meu 
Deos, nos o povo dTsrael te conhecemos. 

3 Israel rejeitou o bem, o inimigo o per- 
seguira. 

4 Elles reinarao por si mesmos, e nao 
por mim: elles forao principes, e eu nao 
os conheci: elles fabricarao para si idolos 
da sua prata, e do seu ouro, para se perde- 
rem : 

5 O novilho que tu adoravas, 6 Samaria, 
foi lanyado por terra, o meu furor se accen- 
deo contra elles : ate quando se nao poderao 
elles purificar ? 

6 Porque d’Israel he que veio este idolo : 
hum artifice o fabricou, e elle nao he Deos: 
porque o novilho de Samaria se tornara tao 
fragil, como as teas das aranhas. 

7 Porque elles semearao vento, e segarao 
torvelinho : nao ha n’elle espiga direita, o 
seu grao nao dara farinha: e se der alguma, 
come-la-hao os estrangeiros. 

8 Israel foi devorado: agora he elle 
tratado entre as nayoes como hum vaso im- 
mundo. 

9 Porque elles recorrerao a Assur, que 
he como hum asno silvestre que anda pela 
solidao senhor de si: os de Ephraim derao 
pvesentes aos seus amantes. 
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10 Mas ainda depois que elles tiverem 
comprado bem caro o soccorro das napoes, 
eu os levarei entao todos juntos : e elles 
serao descarregados por algum tempo dos 
tributos que pagavao ao rei, e aos principes. 

11 Porque Ephraim multiplicou os alta- 
res para peccar: as aras se tornarao para 
elle em delicto. 

12 Eu lhe tinha prescripto hum grande 
nfimero de leis minhas, que forao reputadas 
como estranhas. 

13 Elles me offerecerao hostias, elles me 
immolarao victimas, e lhes comerao a came, 
e o Senhor nao as recebera: entao se lem- 
brara da sua iniquidade, e visitara os seus 
peccados : elles se voltarao para o Egypto. 

14 E Israel se esqueceo do seu creador, 
e edificou novos templos: Juda tambem 
multiplicou as suas cidades fortificadas : mas 
eu enviarei hum fogo sobre as suas cidades, 
e este devorara os seus Palacios. 

CAPITULO IX. 

Vingangas que o Senhor exercitara contra 
Israel. Infidelidades d'este povo. 

lVTAO te alegres, Israel, nao exultes como 
^ os povos : porque tu abandonaste a teu 

Deos, amaste a recompensa sobre todas as 
eiras de trigo. 

2 A eira e o lagar os nao sustentara, nem 
o vinho correspondera a sua espera'npa. 

3 Elles nao habitarao na terra do Se¬ 
nhor : Ephraim se tornou para o Egypto, 
e elle comeo viandas immundas entre os 
Assyrios. 

4 Elles nao farao libapoes de vinho ao 
Senhor, nem ellas lhe serao agradaveis: os 
seus sacrificios serao como o pao que se co¬ 
me nos funeraes: todos os que comerem 
d’elle, ficarao contaminados: porque sendo 
o seu pao para a vida d’elles mesmos, nao 
tera entrada na casa do Senhor. 

5 Que fareis vos no dia solemne, no dia 
da festa do Senhor ? 

6 Porque eis-ahi escaparao elles da deso- 
lapao : o Egypto os congregara, Memphis 
os sepultara: quanto a prata que elles cubi- 
parao, a urtiga a herdara, crescerao os espi- 
nhos nas suas casas. 

7 Chegarao os dias da vista, chegarao os 
dias de retribuipao : sabe, Israel, que os teus 
prophetas sao huns loucos, que os teus espi- 
rituaes sao huns homens insensatos, por cau¬ 
sa da multidao da tua iniquidade, e do ex- 
cesso da tua amencia. 

8 0 sentinela d’Ephraim para com o meu 
Deos: o propheta se tornou em lapo para 
ruina sobre todos os seus caminhos, em lou- 
cura na casa de seu Deos. 

9 Elles peccarao profundamente, como 
nos dias de G&baa: o Senhor so lembrara 
da sua iniquidade, e visitara os seus pecca¬ 
dos. 

10 Eu achei a Israel, como huns cachos 
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d’uvas, que se achao no deserto: eu vi a 
seus pais, como os primeiros fructos da fi- 
gueira que apparecem no cimo d’elJa: mas 
elles adorarao a Beelfegor, e se alienarao de 
mim, para se cobrirem de confusao, e se tor¬ 
narao abominaveis, como as cousas, que 
amarao. 

11 A gloria d’Ephraim voou, como huma 
ave, seus filhos morrerao a nascenpa, ou no 
momento em que forao concebidos. 

12 Mas ainda quando elles tenhao criado 
alguns filhos, eu farei com que fiquem sem 
filhos entre os homens: e tambem ai d’elles 
quando eu me apartar d’elles. 

13 Ephraim, pelo que vi, era outra Tyro 
fundada em fermosura: mas Ephraim le- 
vara seus filhos ao que lhes ha de tirar a 
vida. 

14 Da-lhes, Senhor. Que lhes daras? 
Da-lhes hum ventre esteril, e huns peitos 
secos. 

15 Toda a sua malicia appareceo em Gal- 
gal, porque alb he que lhes concebi aversao : 
eu os lanparei fora da minha casa por causa 
da malicia das invenpoes do seu capricho : 
eu nao lhes tornarei mais a ter amor, todos 
os seus principes sao apostatas. 

16 Ephraim foi ferido, a raiz d’elles se 
seccou : elles nao darao mais fructo. E se 
ainda elles tiverem filhos, matarei aos mais 
queridos de suas entranhas. 

17 0 meu Deos os rejeitara, porque elles 
o nao ouvirao: e elles andarao errantes en¬ 
tre as napoes. 

CAPITULO X. 

Vingangas do Senhor sobre Israel. Infideli¬ 
dades d'este povo. As duas casas de Jacob, 
primeiro a d’ Israel, depois a da Judd, car- 
regardd cada huma com o castigo das suas 
iniquidades. 

SRAEL era huma vide frondosa, o fructo 
lhe correspondeo a medida: segundo a 

multidao do seu fructo multiplicou os seus 
altares, a proporpao da fertilidade da sua 
terra abundou em simulachros. 

2 Dividio-se o seu corapao, agora perece- 
rao: o Senhor vai a quebrar os seus simula¬ 
chros, a deitar abaixo os seus altares. 

3 Agora pois dirao elles: Nos nao temos 
rei: porque nao tememos o Senhor: e que 
nos fara o rei ? 

4 Fallai palavras de visao inutil, e fazei 
allianpa: e o juizo como herva amarga bro- 
tara sobre os regos do campo. 

5 Os habitantes de Samaria adorarao as 
vaccas de Bethaven: mas o povo que ado- 
rava este idolo, chorou sobre elle, como tam¬ 
bem os sacristaes do seu templo a seu res- 
peito exultarao na sua gloria, porque esta 
lhes foi transferida para fora do seu paiz. 

6 Por quanto elle tambem foi levado a 
Assur, como hum presente ao rei vingador: 
a confusao se npoderara d’Ephraim, e ficara 



OSEAS XI. XII. 

euvergonhado Israel por haver seguido o seu 
capricho. 

7 Samaria fez desaparecer o seu rei, como 
huma escuma, que se levanta sobre a super- 
ficie da agua. 

8 E os altos consagrados ao idolo, que 
fazem o peccado d’lsrael, serao desfeitos : 
sobre os seus altares crescerao espinhos e 
abrolhos : e os filhos d’Israel dirao aos mon- 
tes : Cobri-nos ; e aos outeiros : Calii sobre 
nos. 

9 Des dos dias de Gabaa nao fez Israel 
mais que peccar, n’isso tem elles perseverado: 
nao os apanhara a peleja como quando elles 
combaterao em Gabaa contra os filhos da 
iniquidade. 

10 Eu os castigarei a medida do meu 
desejo: quando elles assim forem punidos 
por causa da suas duas iniquidades, se 
ajuntarao contra elles os povos. 

11 Ephraim he como huma novilha acos- 
tumada a gostar da debulha, mas eu passei 
por cima da fermosura do seu pescopo: mon- 
tarei sobre Ephraim, Juda lavrara, Jacob 
abrira os seus regos. 

12 Semeai para vos na justipa, e segai na 
boca da misericordia, alqueivai os vossos 
pouzios: o tempo porem de buscar o Se- 
nhor, sera quando fiver vindo aquelle, que 
vos ha de ensinar a justipa. 

13 Vos arastes a impiedade, segastes a 
iniquidade, comestes o fructo da mentira: 
porque tu confiaste nos teus caminhos, na 
multidao dos teus valentes. 

14 Levantar-se-ha tumulto no teu povo: 
e todas as tuas fortificapoes serao destruidas, 
como foi destruido Salmana pela casa do 
que julgou a Baal no dia da peleja, esmaga- 
da a mai sobre os filhos. 

15 Assim vos fez Bethel, a vista da mali- 
cia das vossas perversidades. 

CAPITULO XI. 
Amor e cuidado paternal do Senhor para com 

Israel. Ingratidao e injidelidade d'este 
povo. Vingunqas que cahirao sobre elle. 
Ternura do Senhor a seu respeito. 

REI d’Israel passou, como passou sem- 
pre huma manha. Por tanto Israel era 

menino, e eu o amei: e chamei do Egypto 
a meu filho. 

2 Mas quanto mais os meus prophetas os 
chamarao, tanto mais elles se retirarao da 
sua presenca: elles immolavao a Baal, e 
sacrificavao aos idolos. 

3 Entretanto eu como o Aio d’Ephraim, 
os trazia nos meus bracos : e elles nao conhe- 
cerao, que eu era o que cuidava d’elles. 

4 Eu os attrahi com as cordas com que 
se attrahem os homens, com as prisoes da 
caridade: e serei para elles como quem 
tira o jugo de cima dos seus queixos: e eu 
lhe fiz baixar o mantimento, para que co- 
messe. 

5 Elle nao voltara para a Terra do» 
Egypto, antes o mesmo Assur sera seu rei : 
por quanto elles nao quizerao converter-se. 

6 A espada comepou a desembainhar-se 
nas suas cidades, e ella consumira os seus 
escolhidos, e devorara os seus cabepas. 

7 E o meu povo estara suspenso espe- 
rando que eu tome : mas ser-lhes-ha imposto 
ao mesmo tempo hum jugo, que lhes nao 
sera tirado. 

8 Como te tratarei eu, 6 Ephraim, tomar- 
te-hei debaixo da minha protecpao, 6 Israel? 
Pois abandonar-te-hei eu como a Adama, 
exterminar-te-hei eu, como o Seboim? O 
meu corap ao esta commovido dentro de mim 
mesmo, acha-se abalado juntamente o meu 
arrependimento. 

9 Eu nao desafogarei todo o furor da 
minha ira: nao me voltarei para acabar de 
huma vez com Ephraim: porque eu sou 
Deos, e nao hum homem : eu sou o santo 
no meio de ti, e nao entrarei nas tuas ci¬ 
dades. 

10 Elles andarao apos o Senhor, que ru- 
gira como hum leao : por quanto elle mes¬ 
mo rugira, e os filhos do mar tremerao de 
medo. 

11 E voarao do Egypto como huma ave, 
e da terra dos Assyrios como huma pomba: 
e eu os estabelecerei em suas casas, diz o 
Senhor. 

12 Ephraim me cercou na mentira, e a 
casa d’Israel no engano: Juda porem se 
conduzio com Deos, e com os seus santos, 
como huma testemunha fiel. 

CAPITULO XII. 
Injidelidade d’Ephraim. Juizo do Senhor 

contra Judd. Toda a casa de Jacob cas- 
tigada. 

T^PHRAIM apascenta o vento, e segue a 
calma: elle todos os dias ajunta men¬ 

tira sobre mentira, e destruipao sobre des¬ 
truipao : e fez liga com os Assyrios, e levava 
o seu azeite ao Egypto. 

2 O juizo pois do Senhor sera com Juda, 
e a sua visita vira sobre Jacob: elle lhe 
tornara conforme os seus caminhos, e con- 
forme as invenpoes do seu capricho. 

3 Jacob deo sancadilha no ventre de sua 
mai a seu irmao: e na sua fortaleza lutou 
com hum Anjo. 

4 E prevaleceo contra o Anjo, e foi es- 
forpado : elle chorou, e lhe fez suas rogati- 
vas: elle achou a Deos em Bethel, e alii 
fallou comnosco. 

5 Por tanto o Senhor Deos dos exercitos, 
este Senhor ficou sempre na sua memoria. 

6 E tu converter-te-has ao teu Deos: 
guarda a misericordia e a justipa, e espera 
sempre no teu Deos. 

7 Canaan, em cuja mao esta huma ba- 
lanpa enganosa, amou a calumnia. 

8 E Ephraim disse : Eu todavia cheguei 
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a ser rico, tenho adquirido para mim hum 
idolo : todas as minhas fadigas me nao po- 
derao lanpar em rosto iniquidade alguma, 
que eu haja commettido. 

9 E eu o Senhor teu Deos que te tirei 
da Terra do Egypto, deixar-tc-hei repousar 
ainda nas tuas tendas, como nos dias de 
festa. 

10 Tambem sou o que te fallei pelos 
prophetas, e eu lhes multipliquei as vi- 
soes: e pela mao dos mesmos prophetas 
fui representado debaixo de differentes 
figuras. 

11 Se ha idolo em Galaad, logo debalde 
havia quem sacrificasse aos bois em Gal- 
gal: porque ate os seus altares se achao 
como os montoes de pedras sobre os regos 
do campo. 

12 Jacob fugio para a regiao da Syria, e 
servio Israel para ter mulher, e para ter mu- 
lher guardou o gado. 

13 E o Sen horfez sahir a Israel do Egyp¬ 
to pelo propheta: e elle o conservou pelo 
propheta. 

14 Ephraim me provocou a ira dando- 
me os seus motivos d’amargura, mas o seu 
sangue vira sobre elle, e o seu Senhor lhe 
tornara o seu opprobrio. 

9 A tua perdipfio, 6 Israel, toda vem de 
ti: so em mim esta o teu auxilio. 

10 Onde esta o teu rei? elle te salve 
agora mais que nunca em todas as tuas ci- 
dades: e salvem-te os teus governadores, 
de quem tu disseste: Da-me rei, e prin- 
cipes. 

11 Eu te dei hum rei no meu furor, e eu 
to tirarei na minlra indignapao. 

12 Todas as iniquidades d’Ephraim estao 
atadas juntas, o seu peccado esta guardado 
em segredo. 

13 Sobre elle virao as dores, como de 
huma mulher que esta para parir: elle he 
hum filho insensato : pois nao prevalecera 
agora no desbarato de seus filhos. 

14 Eu os livrarei do poder da morte, eu 
os resgatarei da morte : 6 morte, eu serei a 
tua morte, 6 inferno, eu serei a tua morde- 
dura: a consolapao esta escondida de meus 
olhos. 

15 Porque elle separara os irmaos 
huns dos outros: o Senhor fara vir hum 
vento abrazador, que se levantara do de- 
serto: e secara os regatos d’elle, e fara 
estancar as suas matrizes, e elle roubara 
o thesouro, de todos os seus vasos appete- 
civeis. 

CAPITULO XIII. 
Reprehensoes e atneagas contra os jilhos 

d'Israel. Promessa do seu livramento. 

A O fallar Ephraim, ficou Israel tornado 
de horror, mas elle delinquio adorando 

a Baal, e morreo. 
2 E agora tern elles accumulado peccados 

sobre peccados: e fizerao para si estatuas 
da sua prata como a semelhanpa dos idolos, 
o que tudo he obra de artifices: a estes 
dizem elles: Homens que adorais os beze- 
ros vinde sacrificar-lhes. 

3 Por isso elles serao como a nuvem da 
manha, e como o orvalho da manha que 
logo passa, como o po arrebatado da eira 
pelo torvelinho, e como o furno de huma 
chamine. 

4 Eu porem sou o Senhor teu Deos, que 
te tirei da terra do Egypto : e tu nao conhe- 
ceras outro Deos fora de mim, e nao ha 
Salvador senao eu. 

5 Eu tive cuidado de ti no deserto, 
n’uma terra de esterilidade. 

6 Elles se encherao e se fartarao a pro- 
porpao das suas pastagens: e levantarao o 
seu corapao, e se esquecerao de mim. 

7 E eu serei para elles como huma 
ieoa, como hum leopard o no caminho da 
Assyria. 

8 Eu lhes sahirei ao encontro, como 
huma ursa, a quem roubarao os seus ca- 
chorros, e eu lhes rasgarei as entranhas ate 
lhes chegar ao figado: e os consumirei alii 
como hum leao, as alimarias do campo os 
atassalharao. 
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CAPITULO XIV. 
Ruina de Samaria. Israel exhortado a se 

converter ao Senhor. Bens de que o Se¬ 
nhor enchera a Israel no tempo da sua 
tornada. 

ERECA Samaria, porque concitou seu 
Deos 3 a amargurar-se : perepao aos fi¬ 

lhos da espada, sejao machocados seus ten- 
ros infantes, e sejao fendidas pelo ventre as 
suas prenhadas. 

2 Converte-te, 6 Israel, ao Senhor teu 
Deos: porque pela tua iniquidade he que 
cahiste. 

3 Tomai comvosco humildes palavras, e 
convertei-vos ao Senhor : e dizei-lhe : Tira- 
nos todas as nossas iniquidades, recebe este 
bem: e nos te offereceremos novilhos em 
sacrificio com os louvores dos nossos la- 
bios. 

4 Assur nao nos salvara, nos nao mon- 
taremos em cavallos, nem diremos jamais : 
Os nossos deoses sao as obras das nossas 
maos: porque tu te compadeceras d’aquelle 
pupillo, que descanpa em ti. 

5 Eu curarei as suas chagas, ama-los-hei 
por hum puro effeito do meu beneplacito: 
porque ja o meu furor se tem apartado 
d’elles. 

6 Eu serei como hum orvalho, Israel 
brotara como a apucena, e a sua raiz rom- 
pera em lanpamentos, como as plantas do 
Libano. 

7 Esteuder-se-hao os seus ramos, e a sua 
gloria sera como a oliv eira: e o seu cheiro, 
como o do Libano. 
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8 Elies virao repousar debaixo da sua 
sombra: viverao de trigo, e deitarao os 
seus renovos, como huraa vinba: a sua 
nomeada recendera como o vinho do Li- 
bano. 

9 Depois d’isto dira Ephraim: Que te- 
nho eu mais com os idolos ? eu o escutarei, 
e eu o farei crescer para cima como a huma 

viposa faia: de mim vira o achar-se em ti o 
teu fructo. 

10 Quern he o sabio, e o que entendera 
estas maravilhas? quern o intelligente, e o 
que sabera estas cousas? porque os cami- 
nhos do Senhor sao direitos, e n’elles andarao 
os Justos: os prevaricadores porem cahirao 
n’elles. 

JOEL. 

CAP1TULO I. 
Desola^do da Judea• por causa do jlagello 

dos insectos e da seca. Exhoriaqdo a 

penitencia. Dia terrivel que ha de suc- 
ceder a este primeiro jlagello. 

ALAVRA do Senhor, que foi dirigida a 
Joel filho de Fatuel. 

2 Ouvi isto, velhos, e vos todos os habi- 
tantes da terra, applicai os vossos ouvidos : 
se aconteceo cousa como esta em vossos 
dias, ou nos dias de vossos pais ? 

3 Fazei sobre isto huma narrapao a vos¬ 
sos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os 
filhos d’estes a outra gerapao. 

4 O gafanhoto comeo o que tinha ficado 
da largata, e o brugo comeo o que tinha fi¬ 
cado do gafanhoto, e a ferrugem comeo o 
que tinha ficado do brugo. 

5 Espertai-vos, embriagados, e chorai, e 
uivai, todos os que pondes as vossas delicias 
em beber do vinho: porque elle foi tirado 
da vossa boca. 

6 Porque hum povo forte e innumeravel 
veio sobre a minha terra: os seus dentes sao 
como os dentes de hum leao: e os seus 
queixaes como os de cachorro de leao. 

7 Este povo reduzio a minha vinha a hum 
deserto, e tirou a casca a minha figueira: 
elle a despojou despindo-a toda, e a lanpou 
por terra: os seus ramos se fizerao brancos. 

8 Chora como huma mulher moca ves- 
tida de sacco para chorar a morte do ma- 
rido, com quern se tinha desposado na sua 
puberdade. 

9 Pereceo da casa do Senhor o sacrificio 
e a libacao: os sacerdotes ministros do Se¬ 
nhor chorarao. 

10 Todo o paiz esta devastado, chorou a 
terra: porque o trigo se perdeo, o vinho se 
turvou, o azeite faltou. 

11 Os lavradores estao confusos, os vi- 
nhateiros uivarao sobre o trigo, e a cevada, 
porque se perdeo a messe do campo. 

12 A vinha nao vingou, e a figueira se 
seccou: as romeiras, e as palmeiras, e as 
maceiras, todas as arvores do campo seca- 
rao: por cujo motivo esmoreceo a alegria 
dos filhos dos homens. 

13 Cingi vos, sacerdotes e chorai, dai 
uivos, ministros do altar: entrai, deitai-vos 
no sacco, ministros do meu Deos: porque 
da casa do vosso Deos faltou o sacrificio, e 
a libapao. 

14 Sanctificai hum jejum, convocai a as¬ 
sembler, congregai os aneiaos, todos os ha- 
bitantes do paiz para a casa do vosso Deos: 
e clamai ao Senhor. 

15 Ai, ai, ai que dia! porque o dia do 
Senhor esta perto, e vira huma como asso- 
lapao da parte do Poderoso. 

16 Acaso nao tem diante de vossos olhos 
faltado da casa do nosso Deos os alimentos, 
a alegria , e o regozijo? 

17 Os animaes apodrecerao entre os seus 
estercos, os celeiros forao destruidos, os ar- 
mazens arruinados: porque se perdeo o 
trigo. 

18 Porque gemeo animal, berrarao os 
bois da manada ? Porque nao tem pastos: 
e ate os rebanhos das ovelhas perecerao. 

19 Eu clamarei a ti, Senhor: porque o 
fogo devorou tudo o que havia de hello no 
deserto, e a chamma queimou todas as ar¬ 
vores do campo. 

20 Mas ainda as mesmas alimarias do 
campo levantarao as cabecas para ti, como 
a terra sequiosa pede a chuva: porque as 
nascenpas das aguas se secarao, e o fogo 
devorou tudo o que havia de belo no de¬ 
serto. 

CAPITULO II. 
Dia terrivel, que succede ao primeiro Jla¬ 

gello. Desolagao da Judea por hunt nu- 
mer'oso e formidavel exercilo. Exhortaqao 
a penitencia. Rcconcihajio do Senhor 

com o seu povo. 
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LWZEI retumbar a trombeta em Siao, dai 
uivos no meu santo monte, todos os 

habitantes da terra se perturbem: Porque 
he chegado o dia do Senhor, pois esta 
perto 

2 Este dia de trevas, e de escuridade, 
este dia de nublado, e de torvelinho: bem 
como a luz da manha se espalha sobre os 
montes, assim hum povo numeroso e pos- 
sante se diffundira por toda a vossa terra 
d’Israel : semelhante a elle nao houve des 
do principio, nem depois d’elle havera ou- 
tro em todos os annos de gerapao e de ge¬ 
rapao. 

3 Diante da sua face vira hum fogo de- 
vorante, e atras d’elle a chamma abraza- 
dora : a terra que diante d’elle era hum 
Jardim de delicias, depois d’elle ficara tam- 
bem sendo a solidao de hum deserto, nem 
ha quem escape d’elle. 

4 Quem os vir, toma-los-ha por huns ca- 
vallos : e elles como huma tropa de caval- 
laria, assim correrao. 

5 Elles saltarao sobre os cumes dos 
montes, com hum estrondo semelhante ao 
das carropas, com hum sonido semelhante 
ao da chamma de fogo que queima a palha 
seca, bem como hum poderoso exercito aper- 
cebido para o combate. 

6 A’ sua vista ficarao atormentados os 
povos : todos os semblantes se tornarao taes 
como huma panella. 

7 Elles correrao como valentes que sao: 
h escala vista cavalgarao as muralhas, como 
homens de guerra : elles marcharao unidos 
cada hum no seu posto, e nao se desviarao 
da sua fileira. 

8 Nenhum d’elles apertara a seu irmao, 
cada hum andara pelo seu carreiro: e ainda 
se baquearao pelas janellas, e nao se estro- 
pearao. 

9 Elles entrarao nas cidades, correrao 
por cima dos muros : subirao as casas, en¬ 
trarao pelas janellas como hum ladrao. 

10 A terra tremeo diante d’elles, os ceos 
se abalarao: o sol e a lua se escurecerao, e 
as estrellas retirarao o seu resplandor. 

11 Mas o Senhor fez ouvir a sua voz 
ante a face do seu exercito: porque os 
seus arraiaes sao muitos em extremo, por¬ 
que sao fortes, e executao as suas ordens : 
porque o dia do Senhor he grande, e so- 
bremaniera terrivel; e quem o podera 
soffrer ? 

12 Agora pois diz o Senhor: Convertei- 
vos a mim de todo o vosso corapao em je- 
jum, e em lagrimas, e em gemidos. 

13 E rasgai os vossos corapoes, e nao os 
vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor 
vosso Deos: porque elle he benigno e ma- 
vioso, paciente e de muita misericordia, e 
pode arrepender-se do mal com que vos 
tinha ameapado. 

14 Quem sabe se querera elle volver-se 
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para vos, e perdoar vos, e deixar apds si 
alguma benpao, algum sacrificio, e libapao 
para o Senhor vosso Deos ? 

15 Fazei soar a trombeta em Siao, 
sanctificai hum jejum, convocai huma as- 
semblea, 

16 Fazei vir todo o povo, adverti a todos 
em geral que se purifiquem, ajuntai os ve- 
lhos, congregai os pequeninos, e os meninos 
de peito: saia o esposo da sua camera, e a 
esposa do seu leito. 

17 Os sacerdotes, ministros do Senhor, 
postos entre o vestibulo e o altar, ehorarao: 
e dirao: Perdoa, Senhor, perdoa ao teu 
povo : e nao deixes cahir a tua heranpa em 
opprobrio, de sorte que as napoes os domi- 
nem : porque dizem entre os povos : Onde 
esta o Deos d’elles? 

18 0 Senhor zelou a sua terra, e perdoou 
ao seu povo: 

19 E respondeo o Senhor, e disse ao seu 
povo: Eis-ahi vou eu a enviar-vos trigo, e 
vinho, e azeite, e vos ficareis cheios d’estes 
generos: e eu vos nao entregarei mais ao in- 
sulto das Gentes. 

20 E eu porei longe de vos aquelle, que 
he das partes do Aquilam: e lanpa-lo-hei 
para huma terra sem caminho, e deserta : a 
sua face para a banda do mar Oriental, e a 
sua extremidade para o mar mais remoto : e 
subira o seu fedor, e subira a sua podridao, 
porque obrou com soberba. 

21 Nao temas, terra, exulta, e alegra-te : 
porque o Senhor vai a fazer grandes cousas. 

22 Nao temais, animaes do campo : por¬ 
que os amenos campos do deserto brotarao, 
porque toda a arvore deo o seu fructo, a 
figueira e a vinha brotarao com todo o seu 
vigor. 

23 E vos filhos de Siam, exultai, e alegrai- 
vos no Senhor vosso Deos: porque elle vos 
deo hum Doutor, que vos ensinara a justipa, 
e fara descer sobre vos, como no principio, 
huma chuva tempora e tardia. 

24 E as vossas eiras se encherao de trigo, 
e os vossos lagares trasbordarao de vinho, e 
d’azeite. 

25 E eu vos recompensarei os annos, 
cujos fructos comeo o gafanhoto, o brugo, e 
a ferrugem, e a lagarta: este meu poderoso 
exercito, que eu mandei contra vos. 

26 Vos porem vos sustentareis d’esta 
abundancia, e vos fartareis d’estes bens: e 
louvareis o nome do Senhor vosso Deos, 
que obrou a vosso favor tantas maravilhas : 
e o meu povo nunca jamais tornara a cahir 
em confusao. 

27 Vos sabereis entao, que eu estou no 
meio d’Israel; e que eu sou o Senhor vosso 
Deos, e que nao ha outro senao eu: e o meu 
povo nunca jamais tornara a cahir em con¬ 
fusao. 

28 Depois disto acontecera tambem, o que 
vou a dizer: Eu derramarei o meu espirito 
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sobre toda a earne: e os vossos filhos, e as 
vossas filhas prophetizarao : os vossos velhos 
serao instruidos por sonhos, e os vossos 
mancebos terao visoes. 

29 E derramarei tambem n’aquelles dias 
o meu espirito sobre os meus servos, e sobre 
as minhas servas. 

30 E darei a ver prodigios no ceo, e na 
terra, prodigios de sangue, e de fogo, e de 
vapor de fumo. 

31 O sol converter-se-ha em trevas, e a 
lua em sangue: antes que venha o grande, 
e terrivel dia do Senhor. 

32 E acontecera isto : todo o que invocar 
o norae do Senhor, sera salvo : porque a 
salva^o se achara, como o Senhor disse, no 
monte Siam, e em Jerusalem, e nos restos 
que o Senhor tiver chamado. 

CAPITULO III. 
Vingatigas do Senhor contra os inimigos do 

seu povo. Reprehensoes contra 2pro e 
Sidonia, e contra os Philisteos. Juizo do 
Senhor. Bentaventuran^a de Jerusalem e 
da Judea. Desolagao do Egypto e da 
Idumea. 

OR quanto eis-ahi esta que n’aquelles 
dias, e n’aquelle tempo, em que eu le- 

vantaro cativeiro de Juda e de Jerusalem: 
2 Ajuntarei todas as Gentes, e leva-las- 

hei ao Valle de Josafat: e alii entrarei com 
ellas emjuizonotocantea Israel meu povo, e 
minha heran^a, a quern elles espalharao por 
entre as uafoes, e no tocante a minha terra, 
que elles dividirao entre si. 

3 E lanyarao sortes na reparti^ao do meu 
povo: e expozerao os meninos nos lugares 
de prostituiyao, e venderao as donzellas, por 
vinho para beberem. 

4 Mas que ha que disputar entre mini e 
vos, 6 Tyro e Sidonia, e todo o termo dos 
Palesthinos ? acaso tomareis vos vinganya 
de mim ? e se desafogais esta vossa vingan^a 
contra mim, eulogo vos corresponderei com 
toda a presteza fazendo recahir sobre a vossa 
cabef a o mal que me quereis fazer. 

5 Porque vos levastes a minha prata, e o 
meu ouro : e mettestes nos vossos templos o 
que eu tinha de mais precioso, e de mais 
bello. 

6 E vos vendestes os filhos de Juda, e os 
filhos de Jerusalem aos filhos dos Gregos, 
para os pordes longe dos seus confins. 

7 Eis-aqui estou eu que os recobrarei do 
lugar, em que vos os vendestes: e farei re-1 

cahir sobre a vossa cabe^a a paga, que me- 
receis. 

8 E venderei vossos filhos, e vossas, fi¬ 
lhas, por maos dos filhos de Juda, e elles 
os venderao aos Sabeos, povo remoto, por¬ 
que o Senhor he quem o disse. 

9 Publicai isto entre as Gentes, santificai- 
vos para a guerra, animai os valentes : che- 
guem-se, marchem todos os homens de 
guerra. 

10 Forjai espadas das relhas dos vossos 
arados, e lan^as do ferro dos vossos enxa- 
does. Diga o fraco : Eu pois sou forte. 

11 Sahi de tropel, e vinde todas as gentes 
dos contornos, e ajuntai-vos : ahi fara o Se¬ 
nhor perecer os teus valentes. 

12 Levantem-se, e vao as Gentes ao valle 
de Josafat: porque alii me assentarei para 
julgar a todas as gentes em circuito. 

13 Mettei as fouces ao trigo, por que ja 
esta madura a messe: vinde, e descei, por¬ 
que o lagar esta cheio, as cubas deitao por 
fora: porque se multiplicou a sua malicia. 

14 Acudi, povos, povos, ao valle da ma- 
tanya : porque o dia do Senhor esta perto 
no valle da matan^a. 

15 O sol e a lua se cobrirao de trdvas, e 
as estrellas retirarao o seu resplandor. 

16 E o Senhor rugira de Siam, e de Jeru¬ 
salem fara retinnir a sua voz: tambem os 
ceos, e a terra tremerao : e o Senhor sera a 
esperan^a do seu povo, e a fortaleza dos 
filhos d’lsrael. 

17 Vos sabereis entao, que eu sou o Se¬ 
nhor vosso Deos, que habito no meu santo 
monte de Siam: e Jerusalem sera santa, e os 
estrangeiros nao tornarao mais a passar pelo 
meio d’ella. 

18 E acontecera isto n’aquelle dia: os 
montes destillarao dopura, e os outeiros ma- 
narao leite : e as aguas se espalharao por to- 
dos os regatos de Juda : e da casa do Senhor 
sahira huma fonte, que regara a torrente dos 
espinhos. 

19 O Egypto sera todo assolado, e a 
Idumea ficara sendo hum deserto de perdi- 
fao: por isso que elles opprimirao injusta- 
mente os filhos de Juda, e derramarao na 
sua terra o sangue innocente. 

20 Pelo contrario, a Judea sera habitada 
eternamente, e Jerusalem subsistira emgera- 
pao e gerapao. 

21 E eu purificarei o seu sangue, que eu 
nao tinha purificado : e o Senhor morara 

ipara sempreem Siam. 
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CAPITULO I. 

Missao d' Am us. Vingangas do Senhor con¬ 
tra Damasco, contra os Philistheos, contra 
os Tyrios, contra as Idumeos, e contra os 
Ammonitas. 

ALAVRAS d’Amos, que foi hum dos 
pastores de Thecua: do que vio toeante 

a Israel, nos dias d’Ozias rei de Juda, e nos 
dias de Jeroboam filho de Joas rei d’Israel, 
dous annos antes do terremoto. 

2 E disse : O Senhor rugira de Siam, e 
de Jerusalem fara ouvir a sua voz: e os de- 
liciosos prados dos pastores chorarao, e o 
cume do Carmelo se secou. 

3 Isto diz o Senhor : Depois das mal- 
dades que o povo de Damasco commetteo 
tres, e quatro vezes, eu nao o converterei: 
pois que estes homens fizerao passar carros 
armadas de ferro por cima dos habitantes de 
Galaad. 

4 Por tanto eu porei fogo a casa d’Azael, 
e esse fogo devorara os Palacios de Bena- 
dad. 

5 E farei em migalhas a tranca de Da¬ 
masco : e exterminarei do campo do Idolo 
os que la habitao, e da casa de deleite o 
que tern na mao o sceptro: e o povo da 
Syria sera' transferido a Gyrene, diz o Se¬ 
nhor. 

6 Isto diz o Senhor: Depois das mal- 
dades que o povo de Gaza commetteo tres, 
e quatro vezes, eu nao o converterei: pois 
que estes homens levarao cativa toda a gen- 
te, para a encerrarem na Idumea. 

7 Por isso eu porei fogo aos muros de 
Gaza, e elle reduzira em cinza os seus edifi- 
cios. 

8 E exterminarei de Azoto os que a ha¬ 
bitao, e de Ascalona os que trazem o scep¬ 
tro: e carregarei bem a minha mao sobre 
Accaron, e perecerao os restos dos philis¬ 
theos, diz o Senhor Deos. 

9 Isto diz o Senhor: Depois das mal- 
dades que o povo de Tyro commetteo tres, 
e quatro vezes, eu nao o converterei: pois 
que estes homens encerrarao toda a gente 
do cativeiro na Idumea e nao se lembrarao 
da allianpa que tinhao com seus irmaos. 

10 Por tanto eu porei fogo aos muros de 
Tyro, e elle consumira as suas casas. 

11 Isto diz o Senhor: Depois das mal- 
dades que o povo de Edom commetteo tres, 
e quatro vezes, eu nao o converterei: pois 
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que elle perseguio a seu irmao com a espa- 
da, e faltou a compaixao que lhe devia, e 
nao poz limites ao seu furor, e conservou 
ate o lim o resentimento da sua indignapao. 

12 Eu porei fogo a Theman: e elle redu¬ 
zira a cinza as casas de Bosra. 

13 Isto diz o Senhor: Depois das mal- 
dades que os filhos d’Aramon commetterao 
tres, e quatros vezes, eu nao o converterei; 
pois que elle fendeo o ventre as pejadas de 
Galaad, para por este meio dilatar os limites 
do seu paiz. 

14 Por isso eu porei fogo aos muros de 
Rabba: e elle lhe consumira as casas com 
alaridos no dia do combate, e com torveli- 
nho no dia da commoyao. 

15 E Melcom ira para o cativeiro, elle, e 
juntamente os seus principes, diz o Senhor. 

CAPITULO II. 
Vingangas do Sen/tor contra Moab, contra 

Judd, e contra Israel. 

STO diz o Senhor: Depois das maldades 
que Moab commetteo tres, e quatro ve¬ 

zes, eu nao o converterei: pois que elle 
queimou os ossos do rei da Idumea ate os 
reduzir em cinza. 

2 Assim eu accenderei hum fogo em 
Moab, que consumira as casas de Carioth : 
e Moab perecera entre o estrondo, entre o 
sonido das trombetas: 

3 E perderei ao Juiz do meio d’elle, e 
farei morrer com elle todos os seus principes, 
diz o Senhor. 

4 Isto diz o Senhor : Depois das mal¬ 
dades que Juda commetteo tres, e quatro 
vezes, eu nao o converterei: pois que elle 
rejeitou a lei do Senhor, e nao guardou os 
seus mandamentos: porque os seus idolos 
os enganarao, apos dos quaes tinhao corrido 
seus pais. 

5 Por isso eu porei fogo a Juda, e elle 
dovorara as casas de Jerusalem. 

6 Isto diz o Senhor: Depois das mal¬ 
dades que Israel commetteo tres, e quatro 
vezes, eu o nao converterei: pois que elle 
vendeo o justo pela prata, e o pobre por 
hum par de papatos. 

7 Elies machucao sobre o po da terra as 
cabecas dos pobres, e se atravessao contra 
tudo o que os fracos emprehendem: tambem 
o filho e seu pai se forao a huma mesma 
mopa, para violarem o meu santo nome. 

8 E sobre as roupas que se lhes tinhao 
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dado em penhor se assentarao a banquetear- 
se ao pd de toda a casta de altares: e bebiao 
na casa do scu Deos o vinho dos a quern 
tinhao condemnado. 

9 Eu pois exterminei diante d’elles os 
Amorrheos: cuja altura era como a altura 
dos cerlros, e elles mesmos fortes como os 
Carvalhos: e esmigalhei o seu fructo por 
cima, e as suas raizes por baixo. 

10 Eu sou o que vos fiz sahir da terra 
do Egypto, e vos conduzi no deserto qua- 
renta annos, a fim de que vos possuisseis a 
terra dos Amorrheos. 

11 E de vossos filhos suscitei prophetas, 
e de vossos mancebos suscitei Nazarenos: 
pois nao he assim, filhos d’lsrael, diz o Se- 
nhor ? 

12 E depois d’isto vos brindastes com vi¬ 
nho aos Nazarenos : e mandastes aos pro¬ 
phetas, dizendo : Nao prophetizeis. 

13 Eis-ahi rangerei eu debaixo de vos, 
como range hum carro carregado de feno. 

14 E nada aproveitara a fugida ao veloz, 
e o forte debalde fara os seus esforcos, e o 
valente nao salvara a sua vida: 

15 E o que maneja o arco nao se tera 
firme, nem o veloz se salvara pelos seus pes, 
nem o cavalleiro salvara a sua vida: 

16 E o mais ardido entre os valentes 
fugira nu n’aquelle dia, diz o Senhor. 

CAPITULO III. 
Reprehensoes e avisos do Senhor as doze tri¬ 

bus d'Israel. 

/"AUVI a palavra, que proferio o Senhor a 
respeito de vos, filhos d’Israel: a res- 

peito de toda a linhagem, que eu tirei da 
terra do Egypto, dizendo : 

2 De todas as linhagens da terra so a vos 
vos conheci: por isso virei com a minha 
visita sobre vos para castigar todas as vossas 
iniquidades. 

3 Acaso andarao dous juntos, se elles se 
nao ajustarem entre si ? 

4 Acaso rugira o leao no bosque, sem 
que elle tenha achado alguma presa ? acaso 
fara o leaosinho soar a sua voz do seu covil, 
sem que esteja em termos de lanpar a garra 
a alguma cousa? 

5 Acaso cahira huma ave no lapo posto 
na terra, sem que haja quern lho arme? 
acaso tirar-se-ha da terra o lapo, antes que 
tenha apanhado alguma cousa? 

6 Se soara a trombeta na cidade, sem 
que o povo se nao assuste ? se acontecera 
algum mal na cidade, que o Senhor nao 
fizesse ? 

7 Porque o Senhor Deos nao faz nada, 
sem ter revelado antes o seu segredo aos 
prophetas seus servos. 

8 O leao rugira, quern nao temera? o 
Senhor Deos fallou, quem nao propheti- 
zara ? 

9 Fazei ouvir isto nas casas d’Azot, e 
[Port.] 

III. IV. 

nos Palacios da terra do Egypto : e dizei: 
Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e 
vede as loucuras sem numero que se fazem 
no meio d’ella, os que no seu mais interior 
centro padecem calumnias. 

10 E elles nao souberao que cousa era 
fazer justipa, diz o Senhor, ajuntando em 
suas casas hum thesouro de iniquidades, e 
de rapinas. 

11 Por cuja causa isto diz o Senhor 
Deos : A terra sera attribulada, e cercada : 
e a tua forca se te tirara, e as tuas casas 
serao saqueadas. 

12 Isto diz o Senhor: Como acontece 
quando hum pastor chega a arrancar da 
boca do leao as duas pernas, ou a ponta 
de huma orelha : assim serao livrados os 
filhos d’Israel, que habitao em Samaria des- 
cancados no angulo do seu leito, e na cama 
de Damasco. 

13 Ouvi isto, e declarai-o publicamente 
fi casa de Jacob, diz o Senhor Deos dos 
exercitos: 

14 Que no dia em que eu comepar a 
punir as prevarieacoes d’Israel, virei com a 
minha visita sobre elle, e sobre os altares de 
Bethel: e os angulos do altar serao corta- 
dos, e cahirao por terra. 

15 E deitarei abaixo o palacio d’inverno 
com o palacio de verao: e as casas ornadas 
de marfim perecerao, e huma grande mul- 
tidao de edificios serao destruidos, diz o Se¬ 
nhor. 

CAPITULO IV. 
Reprehensoes e ameagas contra os habitantes 

de Samaria. Os Jilhos d’Israel abando- 
nados a sua depravagdo. Flagellos de que 
elles se nao aproveitdrdo. 

UVI esta palavra vaccas gordas que 
estais no monte de Samaria: vos que 

fazeis aggravos aos necessitados, o vexais os 
pobres : que dizeis a vossos senhores: Dai 
ca, e beberemos. 

2 O Senhor Deos jurou pelo seu santo: 
que brevemente virao huns dias infelices 
para vos, e elles vos levantarao nas lanpas, 
e metterao as vossas reliquias em caldeiras 
fervendo. 

3 E vos sahireis pelas brechas huma de- 
fronte da outra, e sereis lanpadas para Ar- 
mon, diz o Senhor. 

4 Ide a Bethel, e commettei impiedades : 
ide a Galgala, e amontoai prevaricapoes : e 
levai la as vossas victimas des da manha, os 
vossos dizimos por tres dias. 

5 E offerecei de pao levado sacrificios de 
acpao de grapas: e chamai-lhes oblacoes 
voluntarias, e fazei-as bem publicas : por¬ 
que assim o quizestes, filhos d’lsrael, diz o 
Senhor Deos. 

6 Por esta causa ate eu vos dei hum des- 
botamento de dentes em todas as vossas cida- 
des, e huma indigencia de pao em todos 
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os vossos lugares: e nfto vos tendes voltado 
para mim, diz o Senhor. 

7 Tambem eu vos suspendi a chuva, 
quando ainda faltavao tres mezes ate a co- 
lheita : e fiz que chovesse sobre liunia cida- 
de, e sobre outra cidade nao chovesse : hu¬ 
ma parte ficou regada com a chuva; e outra 
parte, sobre a qual nao dei chuva, seccou- 
se. 

8 E vierao duas e ties cidades a huma 
cidade para beberem agua, e nao se saci- 
arao : e vos nao voltastes para mim, diz o 
Senhor. 

9 Eu vos feri com hum vento abrazador, e 
com ferrugem a multidao das vossas hortas, 
e das vossas vinhas: aos vossos olivaes, e 
aos vossos figueiraes comeo a lagarta: e vos 
nao voltastes para mim, diz o Senhor. 

10 Eu vos enviei mortandade na jornada 
do Egypto, eu feri com a espada os vossos 
mancebos ate chegarena a ser tornados os 
vossos cavallos : e fiz chegar aos vossos na- 
rizes a infecpao dos cadaveres do vosso 
exercito : e vos nao voltastes para mim, 
diz o Senhor. 

11 Eu vos destrui, como Deos destruio 
a Sodoma, e a Gomorrha, e vos ficastes 
parecendo-vos como hum tipao, que se tira 
a penas de hum incendio: e vos nao vol¬ 
tastes para mim, diz o Senhor. 

12 Eu por tanto continuarei em te ferir, 
6 Israel, com todas as'outras pragas, de 
que te tenho ameapado: e depois que eu 
assim te tiver tratado, prepara-te, 6 Israel, 
a sahires ao encontro do teu Deos. 

13 Porque eis-ahi quem forma os montes, 
e quem cria o vento, e quem annuncia a sua 
palavra ao homem, quem produz a nevoa 
da manha, e quem anda por cima do que ha 
elevado na terra: o seu nome he, o Senhor 
Deos dos exercitos. 

CAPITULO V. 
Deploj'a a propheta a ruina d' Israel, F.x- 

horta-o a prevenir a ira do Senhor. Dia 
terrivel das divinas vingatigas. 

UVI esta palavra, com que eu levanto 
sobre vos o meu pranto. A casa d’Is¬ 

rael cahio, e ella nao tornara mais a resta- 
belecer-se. 

2 A virgem d’Israel foi deitada sobre a 
sua terra, nao ha quem a levante. 

3 Porque isto diz o Senhor Deos : Na 
cidade, d’onde sahiao mil, ficarao n’ella 
cento: e da que sahiao cento, ficarao n’ella 
dez na casa d’Israel. 

4 Por quanto isto diz o Senhor a casa 
d’Israel: Buscai-me, e vivereis. 

5 E nao busqueis a Bethel, nem entreis 
em Galgala, nem passeis a Bersabe : porque 
Galgala sera levada cativa, e Bethel ficara 
reduzida a nada. 

6 Buscai o Senhor, e vivei: nao succeda 
que arda a casa de Josd como hum fogo, e 
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que abraze a Bethel, e nao haja quem o 
apague. 

7 Vos que converteis em absinthio 
os juizos, e abandonais a justipa sobre a 
terra. 

8 Buscai aquelle que creou a estrella da 
Ursa, e a estrella do Oriao, e o que troca 
em ipanha as trevas, e muda em noite o dia : 
o que chama as aguas do mar, e as derrama 
sobre a face da terra: seu nome he, o Se¬ 
nhor. 

9 O que sorrindo-se derriba ao robusto, 
e entrega ao sacco o poderoso. 

10 Elies aborrecerao ao que os reprehen- 
dia na porta : e abominarao ao que fallava 
com perfeipao. 

11 Por isso, pelo motivo de que vos des- 
pojaveis ao pobre, e lhe tiraveis o melhor 
que tinha: editicareis casas de pedra de si- 
lharia, porem nao habitareis n’ellas : "plan- 
tareis vinhas as mais excellentes, porem nao 
bebereis do vinho d’ellas. 

12 Porque eu conhepo as vossas muitas 
maldades, e os vossos fortes peccados: in- 
imigos do justo, que aceitais dadivas, e 
opprimis os pobres na porta. 

13 Por isso o prudente se ealara n’aquelle 
tempo, porque he tempo mao. 

14 Buscai o bem, e nao o mal, para que 
vivais, e o Senhor Deos dos exercitos sera 
comvosco, como vos dissestes. 

15 Aborrecei o mal, e amai o bem, e res- 
tabelecei na porta a justipa: a ver se acaso 
o Senhor Deos dos exercitos se compadece 
das reliquias de Jose. 

16 Por cuja causa isto diz o Senhor Deos 
dos exercitos, o soberano dominador por 
todas as ruas soarao gritos: e em tod os os 
lugares de fora se ouvira dizer ai, ai: e elles 
chamarao para este luto os lavradores, e para 
este pranto os que sabem carpir. 

17 E em todas as vinhas havera pranto : 
porque eu hei de passar pelo meio de ti, diz 
o Senhor. 

18 Ai dos que desejao o dia do Senhor: 
para que o desejais vos? este dia do Senhor 
sera para vos hum dia de trevas, e nao de 
luz. 

19 Como se hum homem fugisse de di- 
ante de hum leao, e lhe sahisse ao encontro 
hum urso: ou como se tendo entrado em 
casa, e segurando-se com a sua mao a pare- 
de, o mordesse entao huma cobra. 

20 Que sera pois o dia do Senhor, senao 
hum dia de trevas, e nao de claridade: e 
que havera n’elle senao escuridade, e nao 
luz ? 

21 Eu aborrepo, e tenho rejeitado as vos¬ 
sas festas : e nao receberei o cheiro dos 
vossos Ajuntamentos. 

22 Porque se vos me offerecerdfis os vos¬ 
sos holocaustos, e os vossos presentes, eu 
os nao acceitarei: e nao porei os olhos 
nos sacrificios das hostias pingues, que me 
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offerecerdes em cumprimento dos vossos 
votos. 

23 Aparta de mini o estrepito dos teus 
canticos; nem eu onvirei as arias que can- 
tares ao som da tua lyra. 

24 E os meus juizos se darao a ver contra 
vos, como liuma agua que trasborda, e a 
minha justipa, como huma impetuosa tor- 
rente. 

25 Por ventura, 6 casa d’Israel, offere- 
cestes-me vos algumas hostias e sacrificios 
no deserto, onde estivestes quarenta annos ? 

26 Vos sim levastes o tabernaculo ao 
vosso Moloch, e a imagem dos vossos ido- 
los, o astro do vosso Deos, cousas que vos 
fizestes por vossas maos. 

27 Eu pois vos farei transportar para 
alem de Damasco, diz o Senhor, cujo nome 
he, o Deos dos exercitos. 

CAPITULO VI. 
Reprehensoes e ameagas contra os Gran¬ 

ges de Samaria, contra todas as doze 
tribus. 

A I de vos, os que viveis em Siam na aflu- 
encia de todas as cousas, e que pondes 

a vossa confianpa no monte de Samaria: 
grandes, que sois os chefes dos povos, que 
entrais pomposamente na casa d’Israel. 

2 Passai a Calane, e contemplai-a, e ide 
d’ahi a grande Emath: e descei a Geth na 
terra dos Palesthinos e aos mais fermosos 
reinos que dependem d’estas cidades : vede 
se os seus termos sao mais largos que os 
vossos termos. 

3 Vos que estais reservados para o dia 
mao: e que estais a chegar ao solio da 
iniquidade. 

4 Que dormis em leitos de marfim, e vos 
divertis nos vossos leitos : que comeis o me- 
lhor cordeiro do rebanho, e os melhores no- 
vilhos do meio da manada. 

5 Que cantais ao som do salterio : crerao 
ter instrumentos de musica assim como 
David. 

6 Os que bebiao vinho a copos cheios, e 
se untavao com o oleo mais precioso: e na- 
da se doiao da afflic^ao de Jose 

7 Por isso estes homens sahirao agora na 
frente dos que forem cativos: e cessara a 
mancommunafao dos folgazoes. 

8 O Senhor Deos jurou por sua vida, o 
Senhor Deos dos exercitos diz : Eu detesto 
a soberba de Jacob, e aborrepo as suas 
casas, e entregarei a cidade com os seus ha- 
bitadores. 

9 Porque se n’uraa casa ficarem dez ho¬ 
mens, tambem esses mesmos morrerao. 

10 E o seu mais proximo parente o to- 
mara, e queima-lo-ha para levar de casa os 
ossos: e dira ao que esta no mais interior 
da casa: Por ventura esta ainda algum 
comtigo? % 

11 E respondent: Nao esta nenhum. 

VI. VII. 

Entao lhe dira elle : Cala-te, e nao te lem- 
bres do nome do Senhor. 

12 Porque eis-ahi o Senhor dara as suas 
ordens, e ferira com ruinas a casa maior, e 
com rasgaduras a casa menor. 

13 Acaso podem os cavallos correr a 
traves dos rochedos, ou pode-se lavrar a 
terra com bufalos, porque convertestes em 
amargura os juizos, e em absinthio o fructo 
da justifa? 

14 Vos que pondes a vossa alegria no 
nada: que dizeis : Nao he assim, que por 
nossa propria fortaleza nos temos nos feito 
formidaveis ? 

15 Pois sabe, casa d’Israel, diz o Senhor 
Deos dos exercitos, que eu vou a suscitar 
sobre vos huma gente : e ella vos reduzira, 
em po des da entrada d’Emath, ate a tor- 
rente do deserto. 

CAPITULO VII. 
Diversas Visdes d'Amos a cerca da deso- 

la^ao d’Israel. Amasias se enfada contra 
Amos. Castigo dado a Amasias. Cati- 
veiro d’ Israel. 

STO me mostrou o Senhor Deos: e eis- 
que appareceo huma nuvem de gafanho- 

tos, que o Creador formou, quando a chuva 
serodea da Primavera comepava a fazer bro- 
tar a herva, e eis-que esta chuva serodea 
fazia arrebentar segunda, depois da primeira 
ter sido segada pelo rei. 

2 E aconteceo isto: quando o gafanhoto 
tinha acabado de comer a herva da terra, 
disse eu : Senhor Deos, tern misericordia, 
te peco : quern podera restabelecer a Jacob, 
depois d’elle estar reduzido a tao pouco ? 

3 Teve o Senhor compaixao d’isto : Nao 
ha de acontecer tal, disse o Senhor. 

4 Isto me mostrou ainda o Senhor Deos: 
e eis-que o Senhor Deos chamava hum fogo 
para exercer as suas vinganfas : e este fogo 
devorou hum grande abysmo, e consumio 
ao mesmo tempo huma parte da terra. 

5 Entao disse eu: Senhor Deos, appla- 
ca-te, te rogo : quern podera restabelecer a 
Jacob, depois d’elle estar reduzido a tao 
pouco ? 

6 O Senhor se compadeceo d’isto : Pois 
tambem isto nao ha de acontecer, disse o 
Senhor Deos. 

7 O Senhor me mostrou ainda outra 
visao : e vi que o Senhor estava em cima 
de hum muro rebocado, e tinha na sua mao 
huma trolha de pedreiro. 

8 E o Senhor me disse: Que ves tu, 
Amos ? E eu lhe respondi: Huma trolha 
de pedreiro. Entao disse o Senhor: Eis- 
aqui estou eu que me nao servirei mais de 
trolha no meio do meu povo d’lsrael: nem 
lhe rebocarei mais os muros. 

9 Porem os altos consagrados ao idolo 
serao destruidos, e esses altos que Israel 
pertende serem santos, serao derrubados : e 
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eu marcharei com a espada feita contra a 
casa de Jeroboam. 

10 Entao Amasias sacerdote de Bethel 
enviou messageiros a Jeroboam rei d’Israel, 
dizendo: Amos se rebellou contra ti no 
meio da casa d’Israel: a terra nao podera 
soffrer todos os seus discursos. 

11 Porque isto diz Amos: Jeroboam 
morrera a espada, e Israel sera levado ca- 
tivo para fora do seu paiz: 

12 Depois disse Amasias a Amos : Sahe 
d’aqui, homem de visoes, foge para a terra 
de Juda: e come la o teu pao, e alii pro- 
phetizaras. 

13 Mas nao te acontepa mais prophetizar 
em Bethel: porque aqui he a religiao do 
rei, e o assento do seu Estado. 

14 E respendendo Amos, e' disse a Ama¬ 
sias : Eu nao sou propheta, nem sou filho 
de propheta: mas eu sou hum pastor de 
gado, que colho as bagas dos Sycomoros 
para me sustenlar d’ellas. 

15 E o Senhor pegou de mim, quando 
eu andava atras do meu rebanho: e o Se¬ 
nhor me disse; Vai, prophetiza ao meu 
povo d’Israel. 

16 Ouve pois agora a palavra do Senhor: 
Tu me dizes: Nao te mettas a prophetizar 
em Israel, nem a predizer infort-unios a casa 
do idolo. 

17 Por esta causa isto diz o Senhor: 
Tua mulher se prostituira na cidade: e 
teus filhos, e tuas filhas cahirao mortos a 
espada, e a tua terra sera repartida a cor- 
del: e tu morreras n’uma terra polluta, e 
Israel sera levado cativo fora do seu paiz. 

CAPITULO VIII. 
Outra Visuo d’Atnbs sobre a ruina d'Israel. 

Fome da palavra do Senhor. 

SENHOR Deos me mostrou ainda 
outra visao: e eis-que era hum caibo 

d’alcanfar as frutas das arvores. 
2 E o Senhor me disse: Que ves tu 

Amos ? E eu respondi: Hum caibo d’al- 
can^ar as frutas das arvores. E o Senhor 
me disse: Acabou de chegar o tempo da 
ruina do meu povo d’Israel: assim eu lhe 
nao passarei mais pelas suas faltas. 

3 N’aquelle dia, diz o Senhor Deos, ran- 
gerao tambem as couceiras do Templo: 
muitos morrerao : em toda a parte reinara 
hum horroroso silencio. 

4 Ouvi isto, vos, que pizais os pobres, e 
fazeis perecer os indigentes da terra, 

5 Dizendo Quando passara o mez, e 
venderemos nos as nossas mercadorias: e o 
sabbado para abrirmos os celleiros: para 
diminuirmos a medida, e augmentarmos o 
siclo, e servirmo-nos de balan^as falsas, 

6 Para nos fazermos senhores dos neces- 
sitados com a nossa prata, e dos pobres com 
hum par de sandalias, e para lhes vender- 
mos at£ as cascas do nosso trigo ? 
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7 O Senhor pronunciou este juramento 
contra a soberba de Jacob: Eu juro, que 
me nao esquecerei jamais de todas as 
obras d’elles. 

8 Acaso depois d’isto nao se commovera 
a terra, e nao chorara todo o seu habitante : 
e sahirao todos como hum rio grande, e 
serao arrojados, e correrao como o rio do 
Egypto ? . 

9 E acontecera isto n’aquelle dia, diz o 
Senhor Deos, o Sol se pora ao meiodia, e 
farei cobrir a terra de trevas no dia da luz : 

10 E converterei as vossas festas em Into, 
e todos os vossos canticos em pranto: e 
porei sobre todas as vossas costas sacco, e 
sobre todas as vossas cabecas rapadura: e 
reduzi-la-hei a romper n’um pranto desfeito 
como o que se faz por hum filho unico, e o 
seu fim a ser como hum dia d’amargura. 

11 Eis-aqui vem os dias, diz o Senhor: 
e enviarei fome sobre a terra: nao fome de 
pao, nem sede d’agua, mas d’ouvir a pa¬ 
lavra do Senhor. 

12 E elles se commoverao desde hum 
mar ate outro mar, e des do Aquilam ate o 
Oriente: elles andarao por toda a parte bus- 
cando a palavra do Senhor, e nao a acha- 
rao. 

13 N’aquelle dia desfalecerao a sede as 
virgens fermosas, e tambem os mancebos. 

14 Os que jurao pelo delicto de Samaria, 
e que dizem: O’ Dan, viva o teu Deos: e 
viva o caminho de Bersabe, e elles cahirao 
e nunca mais se levantarao. 

CAPITULO IX. 
Vingangas do Senhor sobre os-filhos d’Israel. 

Sua dispersao. Restabelecimento da casa 
de David. Tornada e restabelecimento 
dos filhos d’ Israel. 

X^U vi o Senhor que estava em pe sobre o 
' altar: e que disse: Fere a couceira, e 

abale-se a verga da porta: porque a ava- 
reza se acha na cabe^a de todos, e eu ma- 
tarei a espada ate o ultimo d’elles: nenhum 
escapara. Elles fugirao, e nenhum dos que 
fugir, se salvara. 

2 Se elles descerem ate o inferno, a mi- 
nha mao os tirara de la: e se subirem ate o 
ceo, eu os arrancarei de la. 

3 E se elles se esconderem no eume do 
Carmelo, eu os irei buscar, e de la os ti- 
rarei: e se elles se esconderem de meus 
olhos no profundo do mar, eu passarei alii 
ordem a huma serpente, e ella os mor- 
dera. 

4 E se elles forem para o cativeiro diante 
de seus inimigos, ahi passarei ordem a es¬ 
pada, e ella os matara; e eu porei os meus 
olhos sobre elles para mal, e nao para 
bem. 

5 E assim o disse o Senhor Deos dos 
exercitos, o que toca a terra, e ella se vai 
seccando: e todos os habitantes d’ella cho- 



ABDIAS. 

rarao : e ella mesma subira como todo o 
rio, e escorrera como o rio do Egypto. 

6 O que fabrica no Ceo a sua subida, e o 
que fundou sobre a terra o seu feixinho: o 
que chama as aguas do mar, e as derrama 
sobre a face da terra, seu nome he, o Se- 
nhor. 

7 Acaso vos, 6 filhos d’lsrael, diz o Se- 
nhor, nao sois taes para comigo, como os 
filhos dos Ethiopes? acaso nao fiz eu sahir 
a Israel da Terra do Egypto : e aos Pales- 
thinos da Cappadocia, e aos Syros de 
Cyrene ? 

8 Eis-ahi que os olhos do Senhor Deos 
estao abertos sobre o reino que pecca, e eu 
o exterminarei da face da terra : todavia eu 
nao destruirei inteiramente a casa de Jacob, 
diz o Senhor. 

9 Porque eu vou a dar as minhas ordens, 
e eu farei que a casa d’lsrael seja agitada 
entre todas as nacoes, como o trigo se sa- 
code no crivo : e nao cahira na terra huma 
so. pedrinha. 

10 Todos os peccadores do meu povo 

morrerao a espada: os que dizem; Nao se 
avisinhara, nem vira sobre nos o mal. 

11 N’aquelle dia levantarei eu o taberna- 
culo de David, que cahio: e repararei as 
aberturas dos seus muros, e restaurarei o 
que se tinha arruinado : e reedificarei tudo 
isso como nos dias antigos. 

12 Para que elles possuao os restos da 
Idumea, e todas as napbes, pdis que elles 
forao chamados do meu nome: diz o Se¬ 
nhor, que he o que faz estas cousas. 

13 Eis-aqui vem os dias, diz o Senhor: 
e o que lavra alcanpara ao que sega, e o 
que piza as uvas ao que semea o grao : e os 
monies estillarao dopura, e todos os outeiros 
serao cultivados. 

14 E levantarei o cativeiro do meu povo 
d’lsrael: e elles reedificarao : as cidades de- 
sertas, e as habitarao: e plantarao vinhas, e 
lhes beberao o vinho: e farao jardins, e 
comer-lhes-hao o fructo. 

15 E planta-los-hei no seu paiz : e eu os 
nao tornarei mais a arrancar da sua terra, 
que lhes dei, diz o Senhor teu Deos. 

ABDIAS. 

CAPITULO UN1CO. 
Soberba dos Idumeos. Sua infidelidade a 

rcspeito dos filhos de Jacob. Vingangas 
do Senhor contra os Idumeos. Restabe- 
lecimento dos filhos de Jacob. Extensao 
das suas terras. Juizos exercitados por 
elles sobre a casa d'Esau. Reino do Se¬ 
nhor. 

A/MSAO de Abdias. Isto diz o Senhor 
Deos a Edom: Nos o ouvimos do Se¬ 

nhor, e elle ja mandou o seu Legado as 
gentes : Levantai-vos, e conspiremos todos 
contra Edom, para Ihe apresentarmos ba- 
talha. 

2 Olha que te fiz pequenino entre as 
Gentes: tu es desprezivel em extremo. 

3 A soberba do teu corapao te elevou a 
ti, que habitas nas fendas dos rochedos, que 
elevas o teu throno: que dizes dentro no 
teu coracao : Quern me derribara em terra ? 

4 Se te remontares como aguia, e se 
pozeres o teu ninho entre os astros: eu te 
arrancarei de la, diz o Senhor. 

5 Se huns ladroes, se huns salteadores 
entrassem de noite em tua casa, como te 
nao deixarias tu estar em silencio ? nao se 
contentariao elles de te levar o que lhes 
bastasse ? se entrassem outros a vindimar-te 

a tua vinha, nao te deixariao elles ao menos 
hum cacho ? 

6 Como esquadrinharao elles a Esau, in- 
vestigarao os seus escondrijos ? 

7 Elles te proseguirao ate o ponto de te 
lancarem fora dos teus eonfins: todos os 
varoes teus alliados zombarao de ti: os va- 
roes de paz que se diziao teus amigos, se le- 
vantarao contra ti: os que comem comtigo, 
te armaraS traicoes a falsa fe: em Edom 
nao ha prudencia. 

8 Acaso nao he n’aquelle dia, que eu hei 
de perder os sabios da Idumea, diz o Se¬ 
nhor, e que eu hei de expulsar a prudencia 
do monte d’Esau ? 

9 E os tens valentes do Meiodia, serao 
tornados de medo, de maneira que morrera 
todo o varao no monte d’Esau. 

10 Por causa da mortandade, e pelo 
aggravo que fizeste a teu Irmao Jacob, co- 
brirte-ha a confusao, e pereceras para sempre. 

11 No dia em que sahiste contra elle, 
quando os estrangeiros levavao cativo o seu 
exercito, e os estranhos entravao pelas suas 
portas, e deitavao sortes sobre Jerusalem: 
tu tambem eras como hum d’elles. 

12 Mas tu nao zombaras mais de teu ir¬ 
mao no dia do seu Irabalho, no dia em que 
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elle for levado para fora do seu paiz : nem 
te tornaras a alegrar sob re os filhos de Juda 
no dia da sua perdiyao: nem se gloriara a 
tua boca no dia da angustia. 

13 Nem entrants pela porta do meu povo 
no dia da sua ruina: nem tao pouco zom- 
baras tu dos seus males no dia da sua de- 
solayao: nem seras enviado contra o seu 
exercito no dia do seu desbarato. 

14 Nem te postaras nas sahidas para 
matares aos que fugirem : e nao encerraras 
aos restos dos seus habitantes no dia da sua 
tribulayao. 

15 Porque o dia do Senhor esta perto 
sobre todas as gentes: far-se-ha comtigo, 
como tu fizeste aos outros: elle fara cahir 
sobre a tua cabeya a pena que tens mere- 
cido. 

16 Porque assim como tu bebeste sobre 
o meu santo monte, assim tambem beberao 
de continuo todas as Gentes: e ellas be¬ 
berao, e sorverao, e virao a ser como se 
nunca fossem. 

17 Mas a salvacao achar-se-ha no mon¬ 
te de Siam, e elle sera santo: e a Casa 
de Jacob possuira aos que a tinhao pos- 
suido. 

18 Porque a casa de Jacob sera hum 
fogo, e a casa de Jose huma chama, e a 
casa d’Esau huma palha secca: que serao 
abrazados por elles, e elles os devorarao: e 
nao ficarao reliquias da casa d’Esau, porque 
o Senhor he que fallou. 

19 E os que estao ao Meiodia, e os que 
habitao nas planicies dos Philistheos, herda- 
rao o monte d’Esau: e elles serao senhores 
do paiz d’Ephraim, e do territorio de Sama¬ 
ria : e Benjamin possuira a Galaad. 

20 E o cativeiro d’este exercito dos filhos 
d’Israel, todos os lugares dos Cananeos ate 
Sarepta: e o cativeiro de Jerusalem, que 
esta no Bosforo, possuira as cidades do 
Meiodia. 

21 E os Salvadores subirao ao monte de 
Siam, para julgarem o monte d’Esau: e 
ficara o reino ao Senhor. 

JONAS. 

CAPITULO I. 
Jonas mandado a Ninive. Elle foge, e on- 

bar ca para Thar sis. Levanta-se huma 
tempestade. Cahe a sorte sobre Jonas, e 
he lanqado no mar. 

FOI dirigida a palavra do Senhor a 
Jonas filho d’Amathi, a qual dizia: 

2 Levanta-te, e vai a grande cidade de 
Ninive, e prega n’ella: porque a sua mali- 
cia subio ate a minha presenya: 

3 Jonas pois se poz a caminho, resoluto a 
ir para Tharsis, para fugir da face do Senhor, 
e desceo a Joppe, e achou hum navio que 
hia para Tharsis: e deo o seu frete, e entrou 
n’elle para ir com os seus passageiros a 
Tharsis fugindo da face do Senhor. 

4 Porem o Senhor enviou sobre o mar 
hum vento furioso: e levantou-se no mar 
huma grande tempestade, e estava o navio 
em perigo de se fazer em pedacos. 

5 Entao tembrao os marinheiros, e invo- 
carao cada hum o seu Deos a grandes gri- 
tos: e alijarao ao mar toda a carga, que 
traziao no navio, para o alliviarem do seu 
peso : entretanto Jonas desceo ao porao do 
navio, e la dormia hum profundo somno. 

6 E chegou-se a elle o piloto, e lhe disse: 
Como te deixas tu estar acarrado n’esse 
somno ? lexanta-te, invoca o teu Deos, a 
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ver, se acaso se lembra de nos, e nao per- 
mitte que pereyamos. 

7 Entao disse cada hum para o seu com- 
panheiro: Vinde, e deitemos sortes, para 
sabermos porque nos acontece este mal. 
E lanyarao sortes: e cahio a sorte sobre 
Jonas. 

8 Elles depois lhe disserao : Declara-nos, 
qual he a causa d’este perigo em que nos 
estamos: em que te occupas tu ? onde he a 
tua terra, e para onde vas ? ou de que povo 
es tu ? 

9 E Jonas lhes respondeo : Eu sou He- 
breo, e eu temo o Senhor Deos do ceo, 
que fez o mar e a terra. 

10 Entao os homens ficarao tornados de 
grande medo, e lhe disserao ; Porque fizeste 
tu isto? (porque os taes homens vierao a 
saber que elle hia fugindo da face do Se¬ 
nhor, pois ja lho havia declarado.) 

11 Elles pois lhe disserao: Que te fare- 
mos nos, para que o mar cesse de se levan- 
tar contra nos? porque o mar se elevava, e 
engrossava cada vez mais. 

12 E Jonas lhes respondeo: Pegai em 
mim, e lanyai-me -no mar, e o mar se vos 
applacara: porque eu sei, que por minha 
causa he que vos sobreveio esta grande 
tempestade. 
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13 Entretanto trabalhavao a forpa de re- 
mo os marinheiros por tornar a ganhar a 
terra, mas nao podiao : porque o mar eada 
vez se empolava mais, e se embravecia con¬ 
tra elles. 

14 Assim elles clamarao ao Senhor, e lhe 
disserao : Rogamos-te, Senhor, que a morte 
d’este liomem nao seja causa da nossa per- 
dipao, e que nao fapas cahir sobre nos hum 
sangue innocente; porque tu es, Senhor, o 
que isto fizeste, corno quizeste. 

15 Depois pegarao em Jonas, e o lanparao 
no mar: e no mesmo ponto cessou o mar da 
sua furia. 

16 Entao conceberao estes homens hum 
grande temor ao Senhor, e immolarao hos- 
tias ao mesmo Senhor, e lhe fizerao votos. 

CAPITULO II. 
Jonas he engolido por hum peixe. Invoca o 

Senhor. O peixe o langa vivo na praia. 

A O mesmo tempo preparou o Senhor hum 
grande peixe, que engolio a Jonas: e 

Jonas estava no ventre do peixe tres dias, e 
tres noites. 

2 E fez Jonas orapao ao Senhor seu Deos 
la do ventre do peixe. 

3 E disse: Eu clamei ao Senhor no meio 
da minha tribulapao, e elle me escutou : cla¬ 
mei des do ventre do inferno, e tu escutaste 
a minha voz. 

4 E tu me lanpaste no profundo ate o 
corapao do mar, e a corrente das aguas me 
cercou : todos os teus pegos, e todas as tuas 
ondas passarao por cima de mini. 

5 E eu disse : Eu fui rejeitado de diante 
dos teus olhos: eu com tudo verei ainda o 
teu santo Templo. 

6 As aguas me cercarao ate a alma: o 
abysmo me encerrou em si, as ondas do mar 
me cobrirao a cabepa. 

7 Eu desci ate as extremidades dos mon- 
tes: os ferrolhos da terra me encerrarao para 
sempre : tu com tudo, Senhor Deos meu, 
preservaras a minha vida da corruppao. 

8 Quando em mim se angustiava a minha 
alma, eu me lembrei do Senhor : para que 
a minha oracao chegue a ti subindo ate o 
teu santo Templo. 

9 Os que se entregao inutilmente as vai- 
dades, deixao a misericordia d’aquelle que 
os teria livrado. 

10 Eu porem te offerecerei sacrificios com 
canticos de louvor : eu cumprirei todos os 
votos que fiz ao Senhor pela minha salva- 
pao. 

11 Entao mandou o Senhor ao peixe : e 
o peixe vomitou a Jonas na praia. 

CAPITULO III. 

Segunda vez ordena o Senhor a Jonas, que va 
a Ninive. Pregaqao de Jonas nesta ci- 
dade. Os Ninivitas se convertem, efazern 
penitencia. Deos Ikes perdoa. 

II.—IV. 

T7 FOI dirigida segunda vez a Jonas a 
palavra do Senhor, a qual dizia : 

2 Levanta-le, e vai a grande cidade de 
Ninive: e prega n’ella o annuncio, que eu 
te digo. 

3 Jonas se levantou logo, e foi a Ninive 
segundo a ordem do Senhor: e Ninive era 
huma cidade grande, que erao necessarios 
para se andar tres dias de caminho. 

4 E Jonas comepou a entrar na cidade 
andando por ella hum dia: e clamou, e 
disse : D’aqui a quarenta dias sera Ninive 
subvertida. 

5 E crerao os Ninivitas em Deos : e or- 
denarao hum publico jejum, e vestirao-se de 
sacco des do maior ate o menor. 

6 E chegou esta nova ao rei de Ninive : 
e elle se levantou do seu throno, e tirou de 
si os seus vestidos, e cobrio-se de sacco, e 
assentou-se sobre a cinza. 

7 Depois fez clamar por toda a parte, e 
publicar em Ninive esta ordem, como vinda 
da boca d’elle rei, e da de seus principes, 
dizendo : Os homens, e as alimarias, e os 
bois, e as ovelhas nao comao nada: e elles 
nao sejao levados a pastar, nem se lhes de a 
beber agua. 

8 E os homens, e as alimarias cubrao-se 
de sacco: e clamem ao Senhor com toda a 
sua forpa, e cada hum se converta do seu 
mao caminho, e da iniquidade, que ha nas 
suas maos. 

9 Quem sabe, se se voltara Deos para 
nos, para nos perdoar : e se applacara elle o 
furor da sua ira, de sorte que nos nao pere- 
pamos? 

10 E vio Deos as obras que elles fizerao, 
como se converterao do seu mao caminho ; 
e compadeceo-se d’elles, para lhes nao fazer 
o mal, que tinha resolvido fazer-lhes, e com 
effeito lho nao fez. 

CAPITULO IV. 
Jonas se afjlige de se nao ter cumprido a sua 

prophecia. O Senhor lhe fax ver que se 
nao deve ajjligir de que se perdoasse a Ni¬ 
nive. 

17 JONAS se angustiou com huma grande 
■J afflicpao, e ficou todo apaixonado : 
2 E orou ao Senhor, e disse: Rogo-te, 

Senhor, se por ventura nao he isto o de que 
eu me receava, quando ainda estava na mi¬ 
nha terra? por isto he que eu me preveni 
com o expedieute de fugir para Tharsis: 
porque eu sei, que tu es hum Deos clemente, 
e misericordioso, paciente, e de muita conr- 
miserapao, e que perdoas os peccados, 

3 Eu pois te rogo, Senhor, que tires agora 
a minha alma do meu corpo : porque me he 
melhor a morte, do que a vida. 

4 E o Senhor lhe disse: Julgas tu que 
tens razao para te apaixonares ? 

5 Ao depois salrio Jonas da cidade, e se 
asseutoucontra o Oriente da mesma cidade: 
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e alii fez para si huma pequena coberta, e 
tlebaixo d’ella repousava a sombra, ate ver 
que era o que acontecia l\ cidade. 

6 Entao fez nascer o Senhor Deos, huma 
hera, que se levantou por cima da cabe^a 
de Jonas, para fazer sombra a sua cabeca, e 
para o defender: porque estava muito in- 
commodado : e se encheo Jonas por aquella 
hera de grande alegria. 

7 Ao outro dia porem ao romper da ma- 
nha enviou Deos hum bicho: e roeo as 
raizes a hera, e ella se seccou. 

8 Depois como appareceo o Sol, mandou 
o Senhor hum vento quente, e abrazador: e 
derao os raios do Sol na cabeca a Jonas, e 
se abrazava: e desejou com toda a sua alma 

a morte, e disse: Melhor me he morrer, do 
que viver. 

9 Entao disse o Senhor a Jonas ; Julgas 
tu que tens razao para te enfadares por amor 
d’estahera? E Jonas lhe respondeo : Tenho 
razao de me enfadar ate o ponto de desejar 
a morte. 

10 Disse pois o Senhor: Tu enfadas-te 
por amor de huma hera, que te nao custou 
trabalho algum, nem a fizeste crescer: que 
nasceo n’uma noite, e n’uma noite feneceo. 

11 E eu nao perdoarei a grande cidade 
de Ninive, onde ha mais de cento e vinte 
mil homens, que nao sabem discernir entre 
a sua mao direita, e a sua mao esquerda, e 
hum grande numero d’animaes ? 

MICHEAS. 

CAPITULO I. 

Vingangas do Senhor sobre Samaria, e sobre 
Jerusalem. 

ALAVRA do Senhor, que foi'dirigida a 
Micheas de Morasthi, nos dias de Joa- 

than, de Achaz, e de Ezechias, reis de Juda : 
a qual elle vio sobre Samaria, e Jerusalem. 

2 Povos, ouvi todos vos, e a terra, e toda 
a sua plenitude esteja attenta: e o mesmo 
Senhor Deos seja testemunha contra vos, o 
Senhor que tudo ve do seu santo templo. 

3 Porque o Senhor esta a sahir do seu 
lugar onde reside: e elle descera, e pizara 
aos pes tudo o que ha de grande na terra. 

4 E debaixo d’elle os montes desappare- 
cerao : e os valles se rasgarao como a cera 
diante do fogo, e como as aguas, que se pre- 
cipitao n’um abysmo. 

5 E tudo isto por causa da maldade de 
Jacob, e dos peccados da casa d’lsrael: 
qual he a maldade de Jacob? nao he a 
Samaria? e quaes os altos de Juda? nao he 
Jerusalem ? 

6 Eu pois tornarei Samaria como hum 
montao de pedras no campo quando se 
planta huma vinha: e farei rebolar as suas 
pedras para hum valle, e descobrirei os seus 
fundamentos. 

7 E todas as suas estatuas serao'quebra- 
das, e tudo o que ella tem ganhado sera 
queimado pelo fogo, e reduzirei em po to- 
dos os seus idolos : porque as suas riquezas 
forao ajuntadas do prefo da sua prostitui^ao,1 
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ellas virao a ser tambem a recompensa das 
prostitutas. 

8 Sobre isto eu prantearei, e uivarei: an- 
darei despojado, e todo nu : darei berros 
como de dragoes, e farei lamentos como de 
avestruzes. 

9 Porque a chaga de Samaria he deses- 
perada, porque chegou ate Juda, penetrou a 
porta do meu povo ate Jerusalem. 

10 Nao o deis a saber em Geth, nem 
derrameis lagrimas, na casa do P6 cobri-vos 
tambem de po. 

11 Passai pois cobertos de ignominia, os 
que habitais na vivenda Bella : a que habita 
nos vossos confins, nao sahio : a Casa visi— 
nha tomara de vos as lamentapoes, aquella 
que se sosteve fiada em si mesma. 

12 Porque debilitada se acha para o bem 
a que habita no meio d’amarguras: por 
quanto desceo ja do Senhor o mal contra a 
porta de Jerusalem. 

13 0 estrondo das quadrigas servio d’es- 
panto aos habitantes de Lachis : o principio 
do peccado da filha de Siam he, que em ti 
se acharao as maldades d’lsrael. 

14 Por isso enviara elle os seus emissarios 
sobre a heranf a de Geth: casa de mentira 
para enganar aos reis d’lsrael. 

15 Eu te mandarei ainda hum herdeiro a 
ti, que habitas em Maresa : a gloria d’lsrael 
se estendera ate Odollam. 

16 Arranca-te os cabellos, e corta-os de 
todo, para chorares a teus filhos, que erao 

1 todas as tuas delicias ; fica-te sem cabello al- 



gum, como a aguia : porque forao_ levados 
cativos os que procedem de ti. 

CAPITULO II. 
Infidclidades dos filhos d'Israel. Vingangas 

do Sen/ior sobre dies. Promessa da sua 
tornada. 

dos que pensais cousas inuteis, e que 
maquiuais o mal em vossos leitos : elles 

as executao des do ponto que amanhece, 
porque contra Deos mesmo he que se le- 
vanta a sua. mao. 

2 E cubifarao as terras de seus proximos, 
e violentamente lhas tomarao, e lhes rouba- 
rao as suas casas por forca: e elles oppri- 
miao a hum, com o sentido na sua casa; a 
outro, com o sentido nos seus bens. 

3 Por cuja causa isto diz o Senhor : Eis- 
ahi fa£o eu tencao de enviar sobre este 
povo hum mal: donde vos nao livrareis as 
vossas cervizes, e nao andareis mais de passo 
soberbo, porque o tempo he pessimo. 

4 N’aquelle dia se tomara por assumpto 
fallar de vos, e cantar-se-ha com prazer hu- 
ma cantiga por boca. dos que vos fizerem 
dizer : Nos estamos de todo o ponto desola- 
dos : a sorte do meu povo se trocou : como 
se retirara de mim, quando torna o que ha 
de repartir os nossos campos ? 

5 Por isso nao teras tu quem mepa com 
cordel as porpoes na assemblea do Senhor. 

6 Nao digais incessantemente : Nao des- 
tillara sobre estes, nao os alcanpara a con- 
fusao. 

7 A casa de Jacob diz : Por ventura fez- 
se menos dilatado o espirito do Senhor, ou 
pode elle ter taes pensamentos ? Nao sao 
as minhas palavras cheias de bondade para 
com aquelle, que caminha com rectidao ? 

8 E o meu povo pelo contrario se levan- 
tou contra mim como se eu fora inimigo: 
depois da tunica tirastes a capa : e aquelles, 
que passavao em boa paz, obrigastes a andar 
em guerra. 

9 Vos lanpastes fora da casa, onde viviao 
mimosas, as mulheres do meu povo : suffo- 
castes para sempre o meu louvor na boca de 
seus tenros filhinhos. 

10 Levantai-vos, e ide-vos d’aqui, porque 
vos nao tendes aqui descanpo: por causa 
da sua immundicia se corrompera a vossa 
terra de huma podridao pessima. 

11 Prouvera a Deos, que fora eu hum 
homen que nao tivesse o espirito, mas antes 
dissesse mentiras : ou destillarei sobre ti vi- 
nho, e embriaguez : e este povo sera o sobre 
quem se destilla. 

12 Eu te congregarei, 6 Jacob, todo in- 
teiro : eu reunirei as reliquias d’Israel, eu o 
porei todo junto, como hum rebanho no 
aprisco, como gado no meio dos curraes, 
farao grande de tumulto pela turbamulta dos 
homens. 

13 Porque aquelle que lhes ha de abrir 
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o caminho, ira adiante d’elles: romperao, e 
passarao em turmas a porta, e entrarao por 
ella : e o seu rei passara diante de seus olhos, 
e este rei sera o Senhor, que marchara a 
testa d’elles. 

CAPITULO III. 

Infidelidade dos principes, dos falsos prophe- 
tas, e dos sacerdotes da casa de Judd. Sua 

J'alsa seguranga. Ruina de Jerusalem. 

U disse outrosi: Ouvi, principes de Ja¬ 
cob, e chefes da casa d’lsrael: Por ven¬ 

tura nao he a vos que pertence saber o que 
he justo, 

2 Os que aborreceis o bem, e amais o 
mal: os que arrancais com violencia as suas 
pelles de cima d’elles, e a sua carne de cima 
de seus ossos ? 

3 Elles comerao a carne do meu povo, e 
lhes arrancarao de cima a pelle : e lhes que- 
brarao os ossos, e os partirao como para o 
fazer cozer n’um caldeirao, e como carne 
que se quer fazer ferver dentro de huma 
panella. 

4 Entao clamarao ao Senhor, e elle os 
nao escutara : e escondera d’elles a sua face 
n’aquelle tempo visto que elles obrarao per- 
versamente segundo as invencoes do seu ca- 
pricho. 

5 Isto diz o Senhor a cerca dos prophetas, 
que seduzem o meu povo: que mordem 
com os seus dentes, e que pregao a paz: e 
se algum lhes nao der para metterem na sua 
boca alguma cousa, poe a sua piedade em 
lhe declarar a guerra. 

6 Por isso em lugar de visao tereis vos a 
noite, e as trevas em vez de revelapao; e 
por-se-ha o Sol sobre os prophetas, e sobre 
elles se obscurecera o dia. 

7 E confundir-se-hao os que tem visoes, e 
cobrir-se-hao de vergonha os que se mettem 
a advinhar : e todos elles esconderao os seus 
rostos, quando se vir que Deos esta mudo 
para elles. 

8 Mas pelo que toca a mim, eu estou cheio 
da fortaleza, da justifa, e da virtude do es¬ 
pirito do Senhor : para annunciar a Jacob a 
sua maldade, e a Israel o seu peccado. 

9 Ouvi isto, principes da casa de Jacob, 
e juizes da casa d’lsrael: porque abominais 
a equidade, e perverteis tudo o que he rec¬ 
to : 

10 Vos que edificais a Siam do sangue, e 
a Jerusalem da iniquidade. 

11 Os seus principes devao as senten^as 
por presentes, e os seus sacerdotes ensinavao 
por interesse, e os seus prophetas adivinha- 
vao por dinheiro : e depois d’isto, repou- 
savao elles sobre o Senhor, dizendo : Nao 
he assim que o Senhor esta no meio de nos? 
nao virao logo sobre nos males alguns. 

12 Em consequencia d’isto, por vossa 
causa, sera lavrada Siam como hum campo, 
e Jerusalem sera reduzida a hum como mon- 
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tao de pedras, e o monte do lemplo a humas 
altas reboleiras de bosques. 

CAPITULO IV. 

1iestabelecimento de Siam. Concurso dos 
pbvos a ella, a render vassallagem ao Se- 
nhor. Pa,z em toda a terra. 

"P ACONTECERA' isto : No ultimo dos 
-*-i dias o monte da casa do Senhor sera 
preparado no alto dos montes, e se elevara 
sobre os outeiros : e os povos concorrerao a 
elle. 

2 E as na^oes em turmas se darao pressa 
por la chegar, e dirao : Vinde, subamos ao 
monte do Senhor, e a casa do Deos de Ja¬ 
cob : e elle nos ensinara os seus caminhos, 
e nos andaremos pelas suas veredas : por- 
que a lei sahira de Siam, e a palavra do Se¬ 
nhor, de Jerusalem. 

3 E elle excitara o seu juizo sobre mui- 
tos povos, e castigara poderosas napoes ate 
os lugares mais remotos : e elles converte- 
rao as suas espadas em relhas de arados, e 
as suas lanpas em enxadoes : hum povo nao 
tirara mais da espada contra outro povo : e 
elles nao aprenderao mais a pelejar. 

4 E cada hum estara assentado debaixo 
da sua parreira, e debaixo da sua figueira, e 
nao havera quem os intimide: porque as- 
sim o disse pela sua boca o Senhor dos 
exercitos. 

5 Porque todos os povos andarao cada 
hum em nome do seu Deos : nos porem 
andaremos em nome do Senhor nosso Deos, 
ate a eternidade e alem d’ella. 

6 N’aquelle dia, diz o Senhor, congre- 
garei eu a que coxeava: e recolherei a que 
eu tinha expulsado : e a que eu tinha affli- 
gido : 

7 E reservarei para reliquias a que era 
coxa : e para hum povo possante a que ti¬ 
nha sido affligida : e o Senhor reinara sobre 
elles no monte de Siam desde entao, e d’ahi 
para sempre. 

8 E tu, ennevoada torre do rebanho da 
filha de Siam, o Senhor vira ate a ti: e 
vira o primeiro Poder, o reino da filha de 
Jerusalem. 

9 Porque te consomes tu agora de tris- 
teza ? acaso nao tens rei, ou pereceo o teu 
conselheiro, pois se apoderou de ti a dor 
como da que esla com dores de parto ? 

10 Afflige-te, e poe-te em desasocego, 
filha de Siam, como huma mulher que esta 
a parir ; porque agora sahiras tu da tua ci- 
dade, e habitants n’uma regiao estranha, e 
viras ate Babylonia, la he que tu seras livra- 
da : la te resgatara o Senhor da mao de teus 
inimigos 

11 E agora se 
rnuitos povos, os quaes dizem: 

contra ti 
Ella seja 

apedrejada : e os nossos olhos vejao a ruina 
de Siam. 
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12 Por^rn elles nao conhecerao quaes 
erao os pensamentos do Senhor, e nao en- 
tenderao o seu designio : porque os ajuntou 
como a palha n’uma eira. 

13 Levanta-te filha de Siam, e trilha a 
palha: porque eu te darei hum como de 
ferro, e te darei humas unhas de bronze: e 
tu quebraras a muitos povos, e immolaras 
ao Senhor o que elles roubarao aos outros, 
e consagraras ao Senhor de toda a terra, 
o que elles ganharao pela fortaleza do seu 
brapo. 

CAPITULO V. 

Nascmento do Messias. Reprovagao dos 
Judeos. Conversdo dos Gentios. Cha- 
mada dos Judeos. A idolatria destruida 
entre elles. 

A GORA seras tu devastada, 6 filha do la- 
drao : elles pozerao o cerco sobre nos, 

elles ferirao com a vara a face ao Juiz 
d’lsrael: 

2 E TU BELEM Ephrata, tu £s pe- 
quenina entre os milhares de Juda : mas de 
ti he que me ha de sahir aquelle, que ha de 
reinar em Israel, e cuja gerapao he des do 
principio, des dos dias da eternidade. 

3 Por isso Deos os abandonara at6 o 
tempo, em que parira aquella que ha de 
parir: e entao as reliquias de seus irmaos 
se ajuntarao aos filhos d’lsrael. 

4 E elle estara firme, e apascentara o seu 
rebanho na fortaleza do Senhor, na subli- 
midade do nome do Senhor seu Deos: e 
elles se converterao, porqus agora se en- 
grandecera elle ate as extremidades da 
terra. 

5 E elle sera a paz: depois que os Assy- 
rios tiverem vindo a nossa terra, e quando 
tiverem calcado as nossas casas : suscitare- 
mos nos tambem contra elle sete Pastores, e 
oito homens principaes. 

6 E apascentarao com a espada a terra 
d’Assur, e com as suas lanpas a terra de 
Nemrod : e elle nos livrara d’Assur, depois 
que tiver vindo a nossa terra, e quando 
pozer os pes na nossa raia. 

7 Entao as reliquias de Jacob estarao no 
meio de muitos povos, como hum orvalho 
que vem do Senbor, e como humas gotas 
d’agua, que cahem sobre a herva, sem de- 
penderem de ninguem, e sem esperarem 
nada dos filhos dos homens. 

8 E as reliquias de Jacob estarao entre 
as Gentes no meio de muitos povos, como 
hum leao no meio das outras alimarias dos 
bosques, e como hum cachorro de leao en¬ 
tre os rebanhos das ovelhas: o qual depois 
que passar, e pizar aos pes, e fizer a sua 
presa, nao ha quem lha tire. 

9 A tua mao se elevara sobre os teus 
inimigos, e todos os teus inimigos pere- 
cerao. 

10 E acontecera isto n’aquelle dia, diz o 



Senhor: Eu tirarei os teus cavallos do meio 
de ti, e destroparei as tuas quadrigas. 

11 E arruinarei as cidades da tua terra, e 
destruirei todas as tuas fortificapoes, e te ar- 
rancarei das maos tudo o que servia aos teus 
sortilegios, e nao havera mais adivinhapoes 
em ti. 

12 E farei perecer os teus simulachros, e 
as tuas Estatuas do meio de ti: e nunca 
mais adoraras as obras das tuas maos. 

13 E arrancarei os teus bosques do meio 
de ti: e reduzirei em po as tuas cidades. 

14 E tomarei com furor e indignapao 
vinganpa de todas as gentes, que me nao 
ouvirao. 

CAP1TULO VI. 

Ingratiddo dos jilhos d’lsrael. Meios de 
agradar ao Senhor. 

UVI o que diz o Senhor: Levanta-te, 
defende a tua causa em Juizo contra os 

montes, e oucao os outeiros a tua voz. 
2 Oupao os montes o juizo do Senhor, 

e oupao-no os fortes fundamentos da terra : 
porque o Senhor quer entrar em juizo com o 
seu povo, e justificar-se-ha com Israel. 

3 Povo meu, que he o que eu te fiz, ou 
em que te fui eu molesto ? responde-me. 

4 Sera porque eu te tirei da terra do 
Egypto, e porque te livrei de huma casa 
d’escravidao : e porque enviei diante de ti a 
Moyses, e a Aarao, e a Maria ? 

5 Povo meu, eu te rogo, que te lembres 
do designio de Balach rei de Moab, e do 
que lhe respondeo Balaao filho de Beor, 
desde Setim ate Galgala, para reconheceres 
as justipas do Senhor. 

6 Que offerecerei eu ao Senhor, que seja 
digno d’elle ? encurvarei eu o joelho diante 
do Deos excelso ? offerecer-lhe-hei por 
ventura holocaustos, e novilhos de hum 
anno ? 

7 P6de-se acaso applacar o Senhor sa- 
crificando-se-lhe mil carneiros, ou muitos 
milhares de bodes gordos ? por ventura sa- 
crificar-lhe-hei eu pela minha maldade meu 
filho primogenito, o fructo do meu ventre 
pelo peccado da minha alma? 

8 Eu te mostrarei, 6 homem, o que te he 
bom, e o que o Senhor requer de ti: He 
sem duvida que tu obres segundo a justipa, 
e que ames a misericordia, e que andes sol- 
licito com o teu Deos. 

9 A voz do Senhor clama a cidade, te- 
rao a salvapao os que temem o teu nome : 
Ouvi, 6 tribus : mas quern approvara isto? 

10 Os thesouros da iniquidade ainda estao 
na casa do impio, como hum fogo, e a des- 
falcada medida esta cheia da ira. 

11 Acaso poderei eu nao condemnar a 
balanca injusta, e os pesos enganosos do 
saquitel ? 

12 Pelos quaes meios he que os rieos da 
cidade estao cheios de iniquidade, e os que 
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habitao n’ella fallavao a mentira, e a lingua 
d’elles he enganadora na boca d’elles. 

13 Por isso he pois, que eu comecei a 
ferir-te de hum golpe mortal por causa dos 
teus peccados. 

14 Tu comeras, e nao te fartaras : e 
achar-se-ha a tua humildade no meio de ti: 
e tu tomaras nos brapos a teus filhos, e nao 
os salvaras : e os que salvares, eu os entre- 
garei ao gume da espada. 

f 5 Tu semearas, e nao segaras: tu espre- 
meras a azeitona, e nao teras azeite com que 
te ungir: e tu pizaras os cachos, e nao lhes 
beberas o vinho. 

16 E tu guardaste os preceitos de Amri, 
e todos os estilos da casa de Achab : e an- 
daste pelos rastos da vontade d’elles, para 
que eu te entregasse a ti a perdipao, e as 
vaias dos outros aos que habitao n’ella, e 
vos trareis sobre vos o opprobrio do meu 
povo. 

CAPITULO VII. 

Raridade de homens de ban na casa de Ja¬ 
cob. Vingangas do Senhor. Esperanga 
nas suas misericordias. 

de mim, porque estou feito como hum 
que anda ao rabisco d’algum cacho no 

fim do Outono depois de feita a vindima; 
eu nao achei nem se quer hum cacho para 
comer, em vao desejou a minha alma al- 
guns figos temporaos. 

2 Faltou o santo da terra, e entre os ho¬ 
mens nao ha hum que seja recto : todos ar- 
mao traipoes para derramarem o sangue, 
cada hum anda a capa de seu irmao para 
lhe dar a morte. 

3 Elies chamao bem ao mal que obrao 
as suas maos : o principe pede obrigando, e 
o Juiz torna como lhe fazem: e o grande 
manifestou o desejo da sua alma, e elies lha 
perturbarao. 

4 O optimo d’entre elies he como hum 
tojo: e o recto he como o espinho de huma 
seve. He chegado o dia dos teus Atalaias, 
veio a tua visita: agora sera a destruipao 
d’elles. 

5 Nao creias no amigo: ,e nao confieis 
no Governador: fecha as portas da tua 
boca ainda aquella, que dorme no teu seio. 

6 Porque o filho faz affronta a seu pai, e 
a filha se levanta contra sua mai, a nora 
contra a sua sogra; e os inimigos do ho¬ 
mem sao os seus mesmos domesticos. 

7 Eu porem olharei para o Senhor, eu 
esperarei a Deos meu Salvador, o meu Deos 
me ouvira. 

8 Nao te alegres, inimiga minha a meu 
respeito, por eu ter cahido : eu me tornarei 
a levantar, depois de ter estado assentada 
nas trevas, o Senhor he a minha luz. 

9 Eu trarei sobre mim a ira do Senhor, 
porque tenlio peccado contra elle, ate que 
elle julgue a minha causa, e me fapa justipa: 
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elle me tirara para a luz, eu verei a sua 
justipa. 

10 Entao olhara a rainha inimiga, e 
se cobrira de confusao aquella, que me 
diz agora: Onde esta o Senhor teu Deos ? 
Os meus olhos olharao para ella: agora 
sera pizada aos p£s, como a lama das 
ruas. 

11 Chegara o dia, em que os teus par- 
dieiros se mudarao em edificios : n’aquelle 
dia ficaras tu forra da lei. 

12 N’aquelle dia tambem se vira da As¬ 
syria ate a ti, e ate as tuas cidades fortifica- 
das: e das tuas cidades fortificadas ate o 
rio, e de hum mar ate outro mar, e de hum 
monte ate outro monte. 

13 E a terra sera posta em desolapao por 
causa dos seus habitantes, e por causa do 
fructo das suas cogitapoes. 

14 Apascenta com a tua vara o teu povo, 
o rebanho da tua heranp a, os que habitao 
sos no bosque, no meio do Carmelo : Basan 
e Galaad serao apascentados, ao modo que 
erao nos dias antigos. 

15 A’ proporpao do que eu obrei nos 

dias da tua sahida da Terra do Egypto, eu 
lhe farei ver as minhas maravilhas. 

16 As gentes as verao, e ellas serao con- 
fundidas com toda a sua fortaleza: os 
povos porao a mao sobre a sua boca, os 
seus ouvidos ficarao surdos. 

17 Elies lamberao o po, como as ser- 
pentes, elles se espantarao nas suas casas, 
como os reptis da terra: elles tremerao 
diante do Senhor nosso Deos, e terao medo 
de ti. 

18 O’Deos, quem he semelhante a ti, 
que apagas a iniquidade, e que te esqueces 
dos peccados das reliquias da tua heranpa ? 
elle nao derramara mais o seu furor contra 
os seus, porque lhe apraz fazer misericor- 
dias. 

19 Elle voltara, e tera compaixao de 
nos : elle sepultara as nossas iniquidades, 
e lanpara todos os nossos peccados no fundo 
do mar. 

20 Tu mostraras a verdade da tua pro- 
messa a Jacob, faras misericordia a Abrahao: 
que he o que tu juraste a nossos pais des 
dos dias antigos. 

NAHUM. 

CAPITULO I. 

Prophecia contra Ninive. O Senhor he 
justo, poderoso, e terrivel. Elle protege 
os que esperao n'elle. Ruina de Ninive. 
Desfeita dos Assyrios. Livramento de 
Judd. 

ESO de Ninive : Livro da visao de 
Nahum d’Elcese. 

2 O Senhor de hum Deos zeloso, e vin- 
gador: o Senhor he vingador, e se arma de 
furor : o Senhor toma vinganca contra seus 
adversaries, e elle mesmo se ira contra seus 
inimigos. 

3 O Senhor he paciente, e ao mesmo 
tempo grande em fortaleza, e nao tratara 
como a innocente o peccador, tendo-o por 
isento de culpa. O Senhor anda entre a 
tempestade, e o torvelinho, e debaixo dos 
seus pes se levantao nuvens de poeira. 

4 Elle ameaca o mar, e elle o secca: e 
muda todos os rios n’um deserto. Basan, e 
o Carmelo perderao a forpa : e a flor do Li- 
bano amorteceo. 

5 Os montes forao por elle aballados, e 
os outeiros ficarao desolados : e a terra, e o 
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orbe, e todos os que n’elle habitavao, tre¬ 
merao diante. d’elle. 

6 Diante da face da sua indignapao 
quem he que podera subsistir ? e quem 
resistira contra a ira do seu furor ? a sua 
indignacao se derramou como hum fogo: 
e ella fez que se derretessem as mesmas 
pedras. 

7 O Senhor he bom, e elle conforta no 
dia da tribulacao : e conhece aos que espe¬ 
rao n’elle: 

8 E com huma inundapao impetuosa 
acabara de huma vez com o lugar d’ella: 
e as trevas perseguirao aos seus inimigos. 

9 Porque formais vos projectos contra o 
Senhor ? elle mesmo vos consumira de todo ; 
nao se levantara por duas vezes a tribula- 
pao. 

10 Porque bem como os espinhos se en- 
trelacao huns com os outros,\assim se uni- 
rao elles quando beberem juntos nos seus 
banquetes: elles serao consumidos como 
huma palha cheia de seccura. 

11 De ti sahira quem forme contra o Se¬ 
nhor, negros designios : quem nutra no seu 
corapao pensamentos de prevariGapao. 
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12 Isto diz o Senlior : Por mais fortes, e 
por mais numerosos que elles forem, ainda 
assim serao todos tosqueados, e elle pas- 
sara: eu te affligi, mas eu nao te affligirei 
mais. 

13 E agora esmigalharei eu a sua vara 
de cima do teu espinhapo, e desfarei as tuas 
cadeias. 

14 E o Senhor pronunciara a sua sen- 
tenpa contra ti, nao havera mais semente do 
teu nome : eu exterminarei os idolos, e as 
estatuas da casa do teu Deos, eu porei o 
teu sepulchro, porque tu cahistes no des- 
prezo. 

15 Eis vejo eu sobre os montes os pes 
do que traz a boa nova, e annuncia a paz: 
Celebra, 6 Juda, as tuas festividades, e 
cumpre os teus votos : porque Belial nao 
passara mais por ti: elle inteiramente pe- 
receo. 

CAPITULO II. 

O Senlior toward a sua conta defender a 
casa de Jacob, e toward vinganqa dos Ni- 
nivitas. Tomada, ruina, e desolagdo de 
Ninive. 

S-AHI vem aquelle, que te ha de des- 
truir tudo a tua vista, o que te ha de 

por em apertado sitio: reconhece o cami- 
nho, conforta os lombos, accrescenta mui 
alentados brios ao teu valor. 

2 Porque o Senhor vai a castigar a so- 
berba que se usou com Jacob, bem como a 
soberba que se usou com Israel: quando os 
seus inimigos os saquearao, e lhes deitarao 
a perder os seus arrebentos. 

3 O escudo dos seus valentes lanpa 
chammas de fogo, os combatentes do exer- 
cito estao vestidos de purpura: as redeas 
das suas carropas de guerra despedem res- 
plandores no dia do seu apercebimento para 
a guerra, e os seus carroceiros se aehao 
adormecidos. 

4 Nas marchas se desordenarao: as car¬ 
ropas se collidirao humas com as outras nas 
ruas : a vista d’elles he como alampadas 
ardentes, como relampagos que discorrem 
de huma parte para a outra. 

5 Elle se lembrara dos seus valentes, 
elles cahirao de tropel nos seus caminhos : 
denodadamente escalarao os seus muros, e 
se aparelhara a coberta. 

6 Em fim as portas se abrirao pela inun- 
dapao dos rios, e o templo foi destruido ate 
ficar por terra. 

7 E os soldados da guarda forao levados 
prisioneiros : e as suas escravas erao levadas 
cativas, gemendo como pombas, rosnando 
nos seus corapoes. 

8 E Ninive ficou toda coberta d’agua, 
como hum tanque: mas os seus cidadaos 
fugirao: parai, parai, mas nenhum ha que 
volte. 

9 Saqueai a prata, saqueai o ouro: e nao 

ha fim das riquezas de todo o genero de 
moveis appeteciveis. 

10 Ninive esta destruida, e rasgada, e di- 
lacerada: e n’ella se encontrao corapoes 
desmaiados, e desconjuntamento de joelhos, 
e desfalecimento em todos os rins: e o 
rosto de todos elles he como a tisnadura da 
panella. 

11 Onde esta agora a habitacao dos 
leoes, e as pastagens dos leoesinhos, para 
onde se hiao alii recolher o leao, e o cachor- 
ro do leao, sem haver ninguem que os es- 
pantasse ? 

12 0 leao tomou o que bastava para os 
seus cachorros, e matou capa para as suas 
leoas: e encheo as suas covas de presa, e a 
sua caverna de rapinas. 

13 Eis-ahi venho eu a ti, diz o Senhor 
dos exercitos, e porei fogo as tuas carropas 
ate as reduzir a fumo, e a espada devorara 
os teus leoesinhos: e arrancarei da terra a 
tua presa, e nao se ouvira mais a voz dos 
teus Embaixadores. 

CAPITULO III. 
Peccados de Ninive. Vinganqas do Senhor 

sobre ella. Exemplo qus llie foi proposto 
na ruina de No-Ammon. 

I de ti, cidade de sangues, toda cheia de 
mentiras, e de estragos : nao se aparta- 

ra de ti a rapina. 
2 Ouvir-se-ha em ti o sonido dos azorra- 

gues, e o estrepito do impeto das rodas, e 
dos cavallos que relinchao, e das carropas 
ferventes pela agitacao, e da cavallaria que 
avanpa: 

3 E das reluzentes espadas, e das fuzi- 
lantes lanpas, e da multidao de mortos, e 
do grande estrago : nao tem fim os ca- 
daveres, e cahirao os corpos huns sobre os 
outros. 

4 Tudo isto pela multidao das fomica- 
poes de huma meretriz fermosa, e engrapa- 
da, e que tem encantamentos, que vendeo 
as gentes pelas suas fornicapoes, e as fami- 
lias pelos seus maleficios : 

5 Eis-me aqui contra ti, diz o Senhor 
dos exercitos, e_ eu descobrirei na tua face 
o que em ti deve estar escondido, e exporei 
a tua nudeza as Gentes, e aos lteinos a tua 
ignominia. 

6 E lanparei sobre ti as tuas abominapoes, 
e te cobrirei de affrontas, e te porei pov 
escarmento. 

7 E acontecera: todo o que te vir, saltara 
para tras retirando-se de ti, e dira: Ninive 
esta destruida, quem movera a cabepa 
sobre ti? aonde te irei buscar hum conso- 
lador ? 

8 Por ventura ds tu mais consideravel 
do que Alexandria, tao cheia de povos, que 
tem o seu assento entre os rios? correm as 
aguas em torno d’ella: cujas riquezas sao o 
mar: as aguas as suas muralhas.> 
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9 A Ethiopia era a sua forca, como tam- 
bem o Egypto, que nao tem fim: a Africa 
e a Libya te forao de soccorro. 

10 lsto nao obstante, essa mesma foi 
levada cativa para huma terra estranha : os 
seus pequeninos forao machocados no topo 
de todas as ruas, e sobre os nobres d’ella 
deitarao sortes, e todos os seus grandes Se- 
nliores forao carregados de ferros. 

11 Tambem tu pois seras embriagada, e 
cahiras em vilipendio : e tu pediras soccorro 
ao teu inimigo. 

12 Todas as tuas fortificacoes serao como 
a figueira com os seus primeiros figos : se 
se sacudirem, cahirao na boca do que os 
come. 

13 Eis-ahi que o teu povo he como mu- 
iheres no meio de ti: as portas da tua terra 
se abrirao de par em par aos teus inimigos, 
e o fogo devorara as tuas trancas. 

14 Tira-vagua, para te preparares para o 
cerco, repara as tuas fortificacoes: mette-te 
no barro, e piza-o aos pes, amassa-o para 
fazeres ladrilhos. 

15 Alii te eonsunlira o fogo: tu pere- 
ceras a espada, elle te devorara como o 
brugo: ajunta-te como huma nuvem de 
brugos : multiplica-te em enxames como 
gafanhotos. 

16 Tu fizeste as tuas negociacoes em 
maior niimero do que sao as estrellas do 
ceo : o brugo espalhou-se, e depois se foi 
voando. 

17 Os teus guardas sao como gafanhotos: 
e os teus pequeninos sao como os gafanho- 
tinhos, que parao sobre as seves em tempo 
de frio : assim que o Sol nasceo, logo voa- 
rao, e nao se achou mais o lugar onde elles 
tinhao estado. 

18 Os teus pastores, 6 Rei Assur, dor- 
mitarao : os teus principes serao sepultados : 
o teu povo foi-se esconder nos montes, e 
nao ha quem o ajunte. 

19 A tua destruifao nao esta occulta, a 
tua chaga he muito maligna : todos os que 
ouvirao a tua fama batbrao as palmas sobre 
ti: porque sobre quem nao passou sempre 
a tua malicia ? 

HABACUC. 

CAP1TULO I. 
Queixas do propheta soh'e a corrupgao de 

Judd. Vingangas do Senhor executadus 
pelos C(ddeos. Castigo de Nabuchodono- 
sor. Deos nao deixa impunida a oppres- 
sao. 
ESO, que vio o propheta Habacuc. 

2 Ate quando, Senhor, clamarei eu, e 
tu me nao escutaras ? ate quando levantarei 
a minha voz a ti, padecendo forfa, e tu me 
nao salvaras ? 

3 Porque me mostraste tu iniquidades, e 
trabalhos, reduzindo-me a ver eu diante de 
mini roubos, e injustifas ? e decidio-se huma 
causa em juizo, e a contradict ao he que pre- 
prevaleceo. 

4 Por esta causa he quebrantada a lei, e 
o juizo nao chega ate o fim : porque o impio 
prevalece contra o justo, por isso sahe o juizo 
transtornado. 

5 Ponde os olhos nas gentes, e vede: ad- 
mirai vos, e pasmai: porque se fez huma 
cousa em vossos dias, que ninguem acredi- 
tara, quando lhe for contada. 

6 Porque eis-ahi vou eu a suscitar os 
Caldeos, essa napao cruel, e veloz, que 
anda sobre a largura da terra, para se apo- 
derar das tendas que nao sao suas. 
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7 Ella he horrivel e espantosa: d’ella 
mesma sahira o juizo, e o seu peso. 

8 Os seus cavallos sao mais ligeiros que 
| os leopardos, e mais velozes que os lobos a 
tarde; e a sua cavallaria se diflundira por 
toda a parte: porque os seus cavalleiros 
virao de longe, elles voarao como, huma 
aguia, que se appressa a empolgar a prbsa. 

9 Elles todos virao a presa, o seu rosto he 
como hum vento abrazador: e elle ajuntara 
tropas de cativos, como montoes d’area. 

10 O mesmo triunfara tambem dos reis, 
e se rira dos tyrannos: elle zombara de 
todas as fortificafoes, e lhes oppora os seus 
marachoes, e as tomara. 

11 Entao se mudara o seu espirito, e 
elle passara, e cahira: esta he a fortaleza 
d’aquelle seu Deos. 

12 Porem nao es tu, Senhor, o que bs des 
do principio o meu Deos, 6 santo meu, 
:tanto assim que por tua intervencao nao 
morreremos? Tu, Senhor, estabeleceste este 
principe, para elle exercer os teus juizos : e 
tu o fizeste forte, para nos castigares. 

13 Os teus olhos sao limpos, para nao 
veres o mal, e tu nao poderas olhar para a 
iniquidade : porque razao olhas tu para os 
que commettem injustifas, e te conservas 
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em silencio, entretanto que o impio devora 
os que sao mais justos que elle ? 

14 E faras que os homens sejao como 
huns peixes do mar, e como huns reptis que 
nao tern principe. 

15 Tudo levantou com o anzol, arrastou 
isso na sua varredoura, e o ajuntou na sua 
rede. Por isto elle se alegrara e exultara : 

16 Por isso elle offerecera hostias a sua 
varredoura, e sacrificara a sua rede : porque 
por ellas he que foi engrossada a sua por^ao, 
e o seu manjar he escolhido. 

17 Por isto he que elle tern pois estendida 
a sua rede varredoura, e nao cessara de der- 
ramar sempre o sangue das Gentes. 

CAPITULO II. 
Ordem ao propheta que escreva a sua visao. 

Desgragado aquelie, cuja ambigdo he insa- 
ciavel; aquelie que estabelece a sua casa 
sobrc violencias; aquelie que j'unda a sua 
cidade em sangue ; aquelie que lancafel no 
vinho ; aquelie que adora paos, e pedras. 

T^U estarei posto no lugar da minha sen- 
tinela, e firmarei o pe sobre as fortifi- 

cafoes: e porme-hei alerta, para ver o que 
se me diga, e o que hei de responder ao que 
me reprehenda. 

2 Entao me respondeo o Senhor, e me 
disse : Escreve o que ves, e expoe-no com 
toda a clareza: para que se possa ler corren- j 
temente. 

3 Porque a visao ainda esta longe, mas 
em fim ella apparecera, e nao faltara : se se 
demorar, espera-o ; porque infallivelmente 
vira, e nao tardara. 

4 Eis-ahi esta que o que he incredulo, 
nao tera a alma recta em si mesmo : mas o 
justo vivera na sua fe. 

5 E assim como o vinho engana a quem \ 
o bebe com excesso : assim sera o homem 
soberbo, que ficara sem honra : o qual dila- 
tou como o inferno a sua alma: e elle he' 
como a morte, que se nao farta: e congre- 
gara para si todas as gentes, e amontoara a 
si todos os povos. 

6 Mas acaso nao vira elle a ser a fabula 
de todos estes, e a conversayao dos seus 
enigmas : e se dira: Ai daquelle, que accres- 
centa o que nao he seu ? ate quando amon- 
toa elle tambem contra si o denso lodo ? 

7 Acaso nao se levantarao de repente os 
que te mordao: e nao despertarao os que te 
despedacem, e nao seras a presa d’elles ? 

8 Por quanto tu despojaste a muitas gen¬ 
tes, despojar-te-hao todos os que restarem 
dos povos por causa do sangue dos homens, 
e pelo aggravo da terra da cidade, e de todos 
os que habitao n’ella. 

9 Ai d’aquelle que ajunta bens por huma 
avareza criminosa, para estabelecer a sua 
casa, a fim de que esteja em lugar alto o seu 
ninho, e que julga livrar-se da mao do mal. 

10 Tu pensaste confusao para a tua casa, 

tu arruinaste a muitos povos, e a tua alma 
cahio no peccado. 

11 Porque a pedra clamara da parede 
contra ti: e o madeiramento que serve de 
travazao ao edificio, respondent. 

12 Ai d’aquelle que edifica huma cidade 
em sangue de muitos, e funda as suas mura- 
lhas na iniquidade. 

13 Acaso nao vem estas cousasdo Senhor 
dos exercitos ? Porque os povos trabalharao 
com muito fogo : e as gentes em vao, e assim 
se fatigarao. 

14 Porque a terra se enchera, como o mar 
esta coberto das suas aguas, a fim de que 
elles conhecao a gloria do Senhor. 

15 Ai d’aquelle, que da a beber a seu 
amigo misturando alii o seu fel, e que o em- 
bebeda para ver a sua nudeza. 

16 Tu fosle cheio de ignominia, em lugar 
de gloria: bebe tu tambem : e fica sopito : 
cercar-te-ha o calis da direita do Senhor, e 
hum vomito d’ignominia cahira sobre a tua 
gloria. 

17 Porque a iniquidade executada contra 
o Libano recahira sobre ti, e os estragos dos 
animaes espantarao os teus povos por causa 
do sangue dos homens, e das injustiyas com- 
mettidas na terra, e na cidade, e contra todos 
os que habitavao n’ella. 

18 De que serve a estatua, quando o seu 
privativo artifice he que a fabricou, sendo 
ella hum simulacliro, e huma imagem falsa ? 
ainda assim o seu Opifice esperou na sua 
obra, nos idolos mudos que formou. 

19 Ai d’aquelle que diz ao pao : Esperta : 
a pedra muda: Levanta-te: por ventura 
poder-lhe-ha ellaensinar alguma cousa ? Ve 
que ella esta coberta d’ouro, e de prata: e 
nas suas entranhas nao ha espirito algum. 

20 Porem o Senhor esta no seu santo tem- 
plo : cale-se toda a terra diante d’elle. 

CAPITULO III. 
Oragao de Hdbaeuc. an que elle traz'a me- 

moria as maravilhas, que o Senhor tinha 
feito a favor do seu povo, para esperar 
agora d'elle o seu divino soccorro. 

ORACAO 
DO 

PROPHETA HABACUC 
PELAS IGNORANCIAS. 

2 CENHOR, eu ouvi a tua audi^ao, e 
^ temi. Senhor, pelo que toca a tua 

obra, vivifica-a cumprindo-a no meio dos 
annos, no meio dos annos tu a faras notoria: 
quando estiveres irado, tu te lembraras da 
tua misericordia. 

3 Deos vira do Meiodia, e o santo appa¬ 
recera do monte do Pharan: a sua gloria 
cobrio os ceos: e do seu louvor esta cheia a 
terra. 

4 O seu resplandor sera como a luz : das 
suas maos sahirao raios de gloria : 

5 Ahi he que a sua fortaleza esta escon- 
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dida; a morte ira diante da sua face. E o 
diabo sahira diante dos seus pes. 

6 Elle parou, e medio a terra. Olhou, e 
derreteo as gentes: e forao reduzidos em po 
os montes do seculo. Os outeiros do Mun- 
do se incurvarao, pelos caminhos da sua 
eternidade. 

7 Eu vi as tendas da Ethiopia armadas 
por causa da iniquidade, os pavilhoes da 
terra de Madian se verao turbados. 

8 Acaso he contra os rios, Senhor, que tu 
estas irado ? ou he contra os rios o teu fu¬ 
ror? ou he contra o mar a tua indignapao? 
Tu que montaras sobre os teus cavallos: e 
as tuas carrofas sao a nossa salvafao. 

9 Tu infallivelmente suscitaras o teu arco; 
tu cumpriras as promessas com juramento 
que fizeste as tribus. Tu dividiras os rios da 
terra : 

10 Os montes te virao, e ficarao traspas- 
sados de dor : o tragadoiro das aguas pas- 
sou. O abysmo fez ouvir a sua voz : a pro- 
fundidade levantou as suas maos. 

11 O sol, e a lua pararao no seu curso, 
elles marcharao a luz das tuas setas, ao res- 
plandor da tua fulgurante lanya. 

12 Tu no teu bramir pizaras aos pes a 
terra : no teu furor espantaras as Gentes. 

13 Tu sahiste para salva^ao do teu povo: 

para o salvar com o teu Christo. Tu fenste 
o chefe da familia do impio: tu fizeste ap- 
parecer os fundamentos da sua casa ate o 
pescofo. 

14 Tu amald^oaste os seus sceptros, o 
chefe dos seus guerreiros, que vinhao como 
hum torvelinho para me destruirem. A ex- 
ultapao d’aquelles he como a do que devora 
o pobre em segredo. 

15 Tu abriste hum caminho aos teus ca¬ 
vallos no mar, ao traves do lodo que se acha 
no fundo das grandes aguas. 

16 Eu ouvi, e as minhas entranhas se 
commoverao : os meus labios tremerao a tua 
voz. Entre a podridao ate os meus ossos, e 
ella me consuma por dentro. Para que eu 
descance no dia da tribula^ao : para que eu 
suba ao nosso povo apercebido. 

17 Porque a figueira nao florecera: e as 
vinhas nao deitarao os seus gomos. Faltara 
o fructo da oliveira: e os campos nao darao 
de comer. As ovelhas serao apartadas do 
aprisco: e nao havera bois nos presepios. 

18 Eu porem me gozarei no Senhor: e 
exultarei no Deos meu Salvador. 

19 0 Senhor Deos he a minha fortaleza : 
e elle fara os meus pes como os dos veados. 
E elle vencedor me conduzira sobre os meus 
altos cantando eu salmos em seu'obsequio. 

SOPHONIAS. 

CAPITULO I. 
Ameagas e reprehensdes contra Judd e Jeru¬ 

salem. Dia terrivel das vingangas do Se¬ 
nhor sohre o seu povo. 
ALAVRA do Senhor, que foi dirigida a 
Sophonias filho de Cusi, filho de Godo- 

lias, filho d’Amarias, filho d’Ezecias, em 
tempo de Josias filho d'Amon rei de Juda. 

2 Eu infallivelmente congregarei tudo o 
que se achar sobre a face da terra, diz o Se¬ 
nhor : 

3 Congregando os homens, e o gado, 
congregando as aves do ceo, e os peixes do 
mar: e sobrevirao as ruinas dos impios: e 
exterminarei os homens de cima da terra, diz 
o Senhor. 

4 E estenderei a minha mao sobre Juda, 
e sobre todos os habitantes de Jerusalem: e 
exterminarei d’este lugar as reliquias de Baal, 
e os nomes dos seus sacristaes com os sacer- 
dotes: 

5 E os que adorao a indicia do ceo sobre 
os telhados, e os que adorao o Senhor, e 
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jurao pelo seu nome, eao mesmo tempojurao 
pelo nome de Melcom. 

6 E os que se desviao de andar emrsegui- 
mento do Senhor, e os que nao buscarao ao 
Senhor, nem trabalharao pelo achar. 

7 Estai em silencio diante da face do Se¬ 
nhor Deos : porque o dia do Senhor esta 
perto, porque o Senhor preparou a victima, 
elle santificou os seu chamados. 

8 E acontecera isto; no dia da victima 
do Senhor virei eu com a minha visita sobre 
os principes, e sobre os filhos do rei, e sobre 
todos os que se vestem de trajos estrangei- 
ros: 

9 E virei com a minha visita n’aquelle dia 
sobre todo o que entra com arrogancia por 
cima do limiar : sobre os que enchem de 
iniquidade, e dolo a casa do Senhor seu 
Deos. 

10 E havera n’aquelle dia, diz o Senhor, 
huma algazara d’alaridos des da porta dos 
peixes, e uivos des da Segunda, e grande 
quebrantamento des dos outeiros. 
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11 Uivai, vos os que sereis moidos como 
«’um gral : todo o povo de Canaan foi re- 
duzido a silencio, todos os que estavao in- 
volvidos na prata perecerao. 

12 E n’aquelle tempo aeontecera isto : eu 
esquadrinharei a Jerusalem com muitas luzes: 
e virei com a minha visita sobre os homens 
que estao encravados nas suas fezes : que 
dizem nos seus cora^oes : O Senhornao nos 
ha de fazer nem hem, nem fara mal. 

13 E toda a fortaleza d’elles sera roubada, 
e as suas casas se tornarao n’um deserto ; e 
elles edificarao casas, e nao ■ as habitarao: 
e plantarao vinhas, e nao lhes beberao o vi- 
nho. 

14 O dia grande do Senhor esta proximo, 
esta proximo e elle se vem chegando a gran- 
des passos: amarga be a voz do dia do Se¬ 
nhor, o forte se vera n’elle em grande aperto. 

15 Esse dia sera hum dia de ira, hum dia 
de tribulacao e angustia, hum dia de cala- 
midade e miseria, hum dia de nevoas, e re- 
moinhos, 

16 Hum dia em que soara a trombeta e a 
algazarra sobre as cidades fortificadas, e sobre 
as altas torres. 

17 E eu attrihularei os homens, e elles 
andarao como cegos, porque peccarao con¬ 
tra o Senhor : e o seu sangue sera derrama- 
do como a poeira, e os seus corpos pizados 
como o esterco. 

18 Mas nem ainda a sua prata e o seu 
ouro os nao podera livrar no dia da ira do 
Senhor: no fogo do seu zelo sera devorada 
toda a terra, porque elle se dara pressa por 
exterminar todos os habitautes da mesma 
terra. 

CAPITULO II. 
Exhortagdo a prevenir a ira do Senhor. 

Ameagas contra os Philistheos, Moabitas, 
Ammonitas, e Ethiopes. Vingancas do 
Senhor contra os Assyrios. Ruina de 
Nimve. 

2 Antes que a ordem traga este dia como 
po que arrebatado passa, antes que venha 
sobre vos a ira do furor do Senhor, antes que 
venha sobre vos o dia da indigna^ao do Se¬ 
nhor. 

3 Buscai o Senhor todos vos os que sois 
mansos na terra, vos os que obrastes segundo 
os seus preceitos: buscai a justipa, buscai a 
mansidao: para ver se podeis achar algum 
asylo no dia do furor do Senhor. 

4 Porque Gaza sera destruida, e Ascalon 
vira a ser hum deserto, a Azot arruinarao 
ao ponto do meiodia, e Accaron sera arran- 
cada pela raiz. 

5 Ai de vos, os que habitais o cordel do 
mar, povo de homens perdidos : Canaan, 
terra dos Philistheos, a palavra do Senhor 
esta a cahir sobre vos, e eu te exterminarei, 
sem que fique hum so dos teus habitantes. 

[Port.] 

6 E o cordel do mar servira de luga e 
repouso para os pastores, e de hum aprisco 
para as ovelhas: 

7 E aquelle cordel sera huma acolheita 
para os que tiverem ficado da casa de Juda : 
elles acharao la pastagens, elles descanparao 
de tarde nas casas d’Ascalon: porque o Se¬ 
nhor seu Deos os visitara, e os fara tornar 
do lugar do seu cativeiro. 

8 Eu ouvi os opprobrios de Moab, e as 
blasfemias dos filhos d’Ammon: com que 
elles insultarao ao meu povo, e engrandece- 
rao seu proprio reino apoderando-se das suas 
terras. 

9 Por isso eu juro por vida minha, diz o 
Senhor dos exercitos, o Deos d’Israel, que 
Moab vira a ser como Sodoma, e os filhos 
d’Ammon como Gomorrha, a sua terra tor- 
nar-se-ha n’uma meda de espinhos seccos, 
e n’um montao de sal, e n’uma solidao para 
sempre : as reliquias do meu povo os sa- 
quearao, e os que restarem da minha gente 
serao os donos da sua terra. 

10 Isto he o que lhes ha de acontecer por 
causa da sua soberba : porque elles blasfe- 
marao, e se engrandecerao sobre o povo do 
Senhor dos exercitos. 

11 O Senhor se mostrara terrivel contra 
elles, e anniquilara a todos os deoses da ter¬ 
ra : e adora-lo-hao todos, cada hum des do 
seu paiz, todas as Ilhas das Gentes. 

12 Mas tambem vos, 6 Ethiopes, sereis 
mortos pela minha espada. 

13 E o Senhor estendera a sua mao con¬ 
tra o Aquilam, e perdera a Assur: e redu- 
zira a fermosa a huma solidao, e a hum des- 
povoado, e como a hum ermo. 

14 E os rebanhos descan^arao no meio 
d’esta cidade, todas as alimarias das Gentes 
se retirarao a ella : e o onocrotalo, e o ou- 
ripo terao por morada os seus vestibulos : 
ouvir-se-ha o canto das aves por cima das 
janellas, o corvo por cima das portas, porque 
eu debilitarei toda a sua forca. 

15 Esta he a cidade gloriosa que habitava 
cheia de confianfa: que dizia no seu cora- 
£ao : Eu sou a unica, e depois de mim nao 
ha outra: como se mudou ella n’um deserto, 
n’um covil de feras? todo o que passar por 
ella, insulta-la-ha com assobiadas, e com 
gestos de maos a desprezara. 

CAPITULO III. 
Reprehensoes a Jerusalem e a Judd. Vin- 

gangas do Senhor sobre este povo. Prowes- 
sas a seu favor. 

da cidade provocadora, e que depois 
de ter sido resgatada, fica estupida como 

huma pomba. 
2 Ella nao ouvio a voz, nem tomou o en- 

sino: ella nao confiou no Senhor, nem se 
approximou ao seu Deos. 

3 Os seus principes sao no meio d’ella 
como huns leoes rugindo: os seus juizes 
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como huns lobos que devorao a sua presa a 
tarde, sem deixarem nadad’ella para o outro 
dia. > 

4 Os seus prophetas sao huns loucos, 
huns homens sem fe: os seus sacerdotes 
mancharao o santo, obrarao injustamente 
contra a lei. 

5 O Senhor como justo que he no meio 
d’ella nao fara injustiya: elle des da manha, 
des do ponto do dia, produzira a luz o seu 
juizo, e nao se escondera: o impio porem 
nao soube que cousa era ter vergonha. 

6 Eu destrui as Gentes, e as suas torres 
foriio deitadas abaixo: eu tornei os seus ca- 
minhos desertos, sem haver mais quem por 
elles passe : as suas cidades estao desoladas, 
nao havendo ja hum homem n’ellas, nem 
pessoa alguma que as habite. 

7 Eu te disse: Ao menos depois d’isto 
temer-me-has tu, aproveitar-te-has dos meus 
avisos : e a sua cidade evitara a ruina, que a 
ameaja por causa de todos os crimes, pelos 
quaes eu ja a visitei: elles porem levantan- 
do-se ao contrario de madrugada corrompe- 
rao todos os seus pensamentos. 

8 Por tanto espera-me, diz o Senhor, para 
o dia vindoiro da minha resurreiyao, por- 
que o meu intento he congregar eu as Gen¬ 
tes, e unir os reinos : e derramarei sobre elles 
a minha indignafao, toda a ira do meu fu¬ 
ror: porque toda a terra sera devorada pelo 
fogo do meu zelo. 

9 Entao he que eu darei aos povos huns 
labios escolhidos, para que todos invoquem 
o nome do Senhor, e se sobmettao todos ao 
seu jugo n’um mesmo espirito. 

10 Os que habitao da outra banda dos 
rios da Ethiopia, me virao de la oflerecer as 
suas orapoes, os filhos do meu povo disper¬ 
ses me trarao os seus presentes. 

11 N’aquelle dia tu nao seras confundida 
por todas as invenfoes do teu capricho, com 
que prevaricaste contra mim : porque entao 
exterminarei eu do meio de ti aquelles, que 
pelas suas palavras cheias de fasto, te entre- 

tinhao na tua soberba, e tu para o diante nao 
tornaras mais a elevar-te por possuires o meu 
santo Monte. 

12 E deixarei no meio de ti hum povo 
pobre, e necessitado: e elles esperarao no 
nome do Senhor. 

13 As reliquias d’Israel nao commetterad 
iniquidades, nem proferirao a mentira, e nao 
se achara na boca d’elles lingua enganosa: 
por quanto elles mesmos serao apascentados, 
e repousarao e nao havera quem os espante. 

14 Entoa canticos de louvor, filha de 
Siam : enche-te Israel de jubilo: alegra-te, 
e exulta de todo o coracao, frlha de Jerusa¬ 
lem. 

15 0 Senhor apagou a sentenfa da tua 
condemnapao, elle alongou de ti os teus ini- 
migos : o Senhor, que he o rei d’Israel, esta 
no meio de ti, tu nao temeras mais para o 
diante mal algum. 

16 N’aquelle dia dir-se-ha a Jerusalem: 
Nao temas: Nao se enfraquecao as tuas 
maos, 6 Siam. 

17 0 Senhor teu Deos, o forte, esta no 
meio de ti, elle mesmo te sal vara: elle se 
regozijara em ti com alegria, calar-se-ha por 
seu amor, exultara por teu respeito com lou¬ 
vor. 

18 Eu congregarei esses homens vaos, 
que se tinhao apartado da lei, visto que elles 
te pertenciao : a fim de que tu nao tenhas 
mais vergonha por causa d’elles. 

19 Eis-aqui estou eu que n’aquelle tempo 
matarei a todos os que te affligirao : e salva- 
rei o que coxeava: farei voltar aquella, que 
tinha sido desterrada: e fa-los-hei celebres 
com louvor, e nomeada em todas as partes 
em que elles se virao cheios de confusao. 

20 N’aquelle tempo, em que eu vos farei 
tornar : e no tempo, em que eu vos ajuntarei 
todos : porque eu vos farei celebres pela no¬ 
meada, e louvor diante de todos os povos da 
terra, quando eu tiver feito vir diante de 
vossos olhos toda a multidao dos vossos ca- 
tivos, diz o Senhor. 



CAPITULO I. 

Tempo da prophecia d,'Aggeo. 0 Scnhor 
estranha aos Judeos a negligencia on re- 
edificar o Templo ; declarando-lhes ser es- 
ta a causa da esterilidade que tinhao pade- 
cido. Elies poe maos a obra. 

XTO segundo anno do reinado de Dario, 
* no sexto mez, no primeiro dia do mez, 

foi dirigida a palavra do Senhor por mao 
do propheta Aggeo a Zorobabel filho de 
Salathiel, chefe de Juda, e a Jesus, summo 
sacerdote, filho de Josedec, a qual dizia: 

2 Isto profere o Senhor dos exereitos, 
dizendo : Este povo diz : Ainda nao he 
ehegado o tempo de reedificar a easa do 
Senhor. 

3 E foi dirigida a palavra do Senhor por 
mao do propheta Aggeo, a qual dizia: 

4 Nao he assim, que tendes vos tempo 
opporluno para habitardes em casas forradas 
de lafaria, e esta casa sera deserta? 

5 E isto diz agora o Senhor dos exereitos : 
Applicai os vossos eorajoes a considerar os 
vossos caminhos. 

6 Vos semeastes muito, e recolhestes 
pouco: comestes, e nao fieastes fartos : be- 
bestes, e nao matastes a sede: cobristes- 
vos, e nao fieastes quentes: e o que ajuntou 
muitos ganhos, metteo-os n’um sacco roto. 

7 Isto diz o Senhor dos exereitos: Ap¬ 
plicai os vossos coracoes a considerar os 
vossos caminhos : 

8 Subi ao monte, levai madeira, e edificai 
huma casa : e ella me sera agradavel, e eu 
serei n’ella glorificado, diz o Senhor. 

9 Vos esperastes o mais, e eis que vos 
veio o menos : e o mettestes em vossa casa, 
e eu o dissipei com hum assopro: porque 
causa, diz o Senhor dos exereitos? porque 
a minha casa esta deserta, e vos vos apres- 
sais cada hum em cuidar da sua casa. 

10 Por isso he que forao prohibidos os 
ceos de darem orvalho sobre vos, e a terra 
foi prohibida de dar o seu germe: 

11 E chamei a secca sobre a terra, e 
sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o 
vinho, e sobre o azeite, sobre tudo o que a 
terra produz, e sobre os homens, e sobre os 
animaes, e sobre todo o trabalho das vossas 
maos. 

12 Entao Zorobabel filho de Salathiel, e 
Jesus summo sacerdote filho de Josedec, e 
todos os que tinhao restado do povo, ouvirao 
a voz do Senhor seu Deos, e as palavras do 
propheta Aggeo, assim como o Senhor seu 
Deos o enviou a elles: e o povo temeo di- 
ante da face do Senhor. 

13 E Aggeo hum dos enviados do Senhor 
fallou, dizendo ao povo: Eu sou comvosco, 
diz o Senhor. 

14 Ao mesmo tempo suscitou o Senhor o 
espirito de Zorobabel filho de Salathiel, chefe 
de Juda, e o espirito de Jesus summo sa¬ 
cerdote, filho de Josedec, e o espirito do 
resto de todo o povo : e vierao, e se pozerao 
ao trabalho na casa do Senhor dos exereitos 
seu Deos. 

CAPITULO II. 
0 templo reedificado parece muito inferior 

ao primeiro; mas a sua gloria sera muito 
maior pela presenqa do Messius. A con- 
strucqdo do templo sera preccdida das 
vinguncus do Senhor, e seguida das suns 
benqaos. 

A OS vinte e quatro dias do mez, no sexto 
■L*- mez, no anno segundo do reinado de 
Dario. 

2 No setimo mez, aos vinte e hum dias 
do mez, foi revelada a palavra do Senhor 
por mao do propheta Aggeo, a qual dizia: 

3 Falla a Zorobabel filho de Salathiel, 
chefe de Juda, e a Jesus summo sacerdote, 
filho de Josedec, e ao resto do povo, dizen¬ 
do : 

4 Quem ha d’entre os que ficarao de vos, 
que visse esta casa na sua pritneira gloria ? 
e em que estado a vedes vos agora? acaso 
nao parece ella a vossos olhos, assim como 
huma cousa de nada, comparada com o que 
foi ? 

5 Mas agora, 6 Zorobabel, cobra forpa, 
diz o Senhor : e cobra fore a, 6 Jesus sum¬ 
mo sacerdote, filho de Josedec, e cobra for- 
£a todo o povo da terra, diz o Senhor dos 
exereitos : e cumpri (porque eu sou com¬ 
vosco, diz o Senhor dos exereitos.) 

6 A palavra que d’estes na allianpa que 
fiz comvosco, quando sahieis da Terra do 
Egypt° : e o meu espirito estara no meio 
de vos, nao temais. 
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7 Porque isto diz o Senhor dos exercitos: 
Ainda falta hum pouco, e eu commoverei o 
ceo, e a terra, e o mar, e todo o universo. 

8 E moverei todas as Gentes : E VIRA’ 
O DESEJADO de todas as Gentes: e eu 
encherei de gloria esta casa, diz o Senhor 
dos exercitos. 

9 Minha he a prata, e meu he o ouro, 
diz o Senhor dos exerciros. 

10 A gloria d’esta ultima casa sera maior, 
do que a da primeira, diz o Senhor dos ex¬ 
ercitos : e eu darei a paz n’este lugar, diz o 
Senhor dos exercitos. 

11 Aos vinte e quatro dias do nono mez, 
no segundo anno do reinado de Dario, foi 
dirigida ao propheta Aggeo a palavra do 
Senhor, aqual dizia: 

12 Isto diz o Senhor dos exercitos : Pro- 
poe aos sacerdotes esta questao sobre a lei, 
dizendo: 

13 Se hum homem trouxer na orla do 
seu vestido hum pedapo da came, que ti- 
vesse sido sanctificada, e tocar com a aba 
d’elle no pao, ou na iguaria, ou no vinho, 
ou no azeite, ou em qualquer outra cousa 
de comer: acaso ficara ella sanctificada? 
E respondendo os sacerdotes, disserao: 
Nao. 

14 E proseguio Aggeo dizendo : Se hum 
homem polluto por ter tocado n’um corpo 
morto, tocar qualquer de todas estas cousas, 
acaso ficara ella por isso contaminada? E 
responderao os sacerdotes, e disserao : Fi¬ 
cara contaminada. 

15 E respondeo Aggeo, e disse: Assim 
he que este povo, e assim he que esta gente 
esta diante da minha face, diz o Senhor, e 
assim o esta tambem toda a obra das maos 
d’elles: e todos as cousas que alii offere- 
cerao, serao contaminadas. 

16 E agora reflecti nos vossos corapoes 

desde este dia, e de tempos passados, antes 
que se lanpasse pedra sobre pedra no tem- 
plo do Senhor. 

17 Quando vinheis a hum montao de 
trigo esperando tirar vinte alqueires, e se 
reduziao a dez : e entraveis no lagar, para 
tirardes sincoenta talhas, e ellas se tornavao 
em vinte. 

18 Eu vos fieri com hum vento abrazador, 
e com ferrugem, e saraiva todas as obras 
das vossas maos: e nao houve entre vos, 
quem se voltasse para mim, diz o Senhor. 

19 Gravai nos vossos corapoes o que tem 
de succeder desde o presente dia, e para o 
diante, desde este dia vinte e quatro do no- 
no mez : desde este dia, em que forao lan- 
pados os alicerses do templo do Senhor, 
gravai-o no vosso corapao. 

20 Nao vedes vos, que a semente ainda 
nao brotou : e que a vinha, e a figueira, e 
a romeira, e a arvore da azeitona ainda nao 
floreeerao? d’este dia em diante eu aben- 
poarei tudo. 

21 E aos vinte e quatro do mez foi diri¬ 
gida segunda vez a Aggeo a palavra do Se¬ 
nhor, a qual dizia: 

22 Falla a Zorobabel chefe de Juda, di- 
zendo-lhe: Eu abalarei juntamente o ceo e 
a terra. 

23 E farei cahir o throno dos reinos, e 
quebrarei a fortaleza do reino das Gentes : 
e destruirei as quadrigas, e os que montao 
n’ellas: e os cavallos, e os seus cavalleiros 
cahirao huns sobre os outros : cada hum 
sera passado pela espada do seu irmao. 

24 N’aquelle dia, diz o Senhor dos ex¬ 
ercitos, eu te tomarei debaixo da minha pro- 
tecpao, 6 Zorobabel meu servo filho de Sa- 
lathiel, diz o Senhor: e eu te guardarei 
eomo hum sello, porque te escolhi, diz o Se¬ 
nhor dos exercitos. 

ZACHARIAS. 

CAPITULO I. 

Zacharias exhort a os Judeos a que nao imitem 
a obstinagao de seus pais. Hum Anjo 
implora a misericordia do Senhor sobre 
Jerusalem, e sobre Judd. Quatro cbrnos, 
symbolos das nagoes inimigas do povo de 
JDeos. Promessas do Senhor a favor de 
Jerusalem. 

O segundo anno do reinado de Dario, 
no oitavo mez, foi dirigida ao propheta 
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Zacharias, filho de Barachias filho de Addo, 
a palavra do Senhor, a qual dizia : 

2 O Senhor se irou por extremo contra 
vossos pais. 

3 Tu pois lhes diras: Isto diz o Senhor 
dos exercitos : Convertei-vos a mim, diz o 
Senhor dos exercitos: e eu me converterei a 
vos, diz o Senhor dos exercitos. 

4 Nao sejais como vossos pais, aos quaes 
gritavao os prophetas que vos proceddrao, 
dizendo : Isto diz o Senhor dos exercitos: 
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Convertei-vos dos vossos maos caminhos, e 
dos vossos p^ssimos pensamentos, e elles 
nao ouvirao, nem me derao attenpao, diz o 
Senhor. 

5 Onde estao vossos pais ? e por ventura 
viverao os prophetas eternamente ? 

6 Ja no tocante as minhas palavras, e as 
minhas ameapas feitas contra os transgres- 
sores da lei, as quaes eu lhes tinha mandado 
intimar pelos prophetas meus servos, por 
ventura nao recahirao ellas em vossos pais, 
e estes se converterao e disserao : Assim 
como o Senhor dos exercitos fez tenpao de 
nos tratar segundo os nossos caminhos, e 
segundo as invencoes do nosso capricho, 
assim o executou comnosco? 

7 No segundo anno do reinado de Dario, 
aos vinte e quatro dias do mez undecimo 
chamado Sabath, foi dirigida ao propheta 
Zacharias, filho de Barachias filho de Addo, 
a palavra do Senhor, a qual dizia : 

8 Tive de noite huma visao, e eis-que se 
me representou hum homem montado n’um 
cavallo vermelho, e estava elle parado entre 
humas murteiras, que havia n’um profundo 
valle : e depois d’elle estavao mais cavallos, 
huns vermelhos, outros maihados, e outros 
brancos. 

9 Entao disse eu: Quem sao estes, Se¬ 
nhor meu? E o Anjo, que fallava em mini, 
me disse : Eu te mostrarei, que he o que 
signifiea esta visao. 

10 Entao o homem, que estava parado 
fintres as murteiras, respondeo, e disse: Es¬ 
tes sao' os que o Senhor enviou a correr a 
terra. 

11 E estes responderao ao Anjo do Se¬ 
nhor, que estava entre as murteiras, e lhe 
disserao : Nos temos corrido a terra, e eis- 
que a terra esta agora toda habitada, e em 
descanpo. 

12 £ respondeo o Anjo do Senhor, e 
disse: Senhor dos exercitos, ate quando 
diffeliras tu o compadecer-te de Jerusalem, 
e das cidades de Juda, contra as quaes te 
iraste ? Este he ja o anno septuagesimo. 

13 Entao o Senhor dirigindo-se ao anjo 
que fallava em mim, lhe disse boas palavras, 
palavras de consolapao. 

14 E o Anjo, que fallava em mim, me 
disse : Clama, dizendo : Isto diz o Senhor 
dos exercitos : Eu zelei a Jerusalem, e a 
Siam com grande zelo. 

15 E eu com grande ira estou indignado 
contra as gentes poderosas: porque eu es¬ 
tava contra ella hum pouco agastado, mas 
elles se tern esforpado a lhe fazer mal. 

16 Por cuja causa isto diz o Senhor : Eu 
tornarei para Jerusalem com entranhas de 
misericordia: e a minha casa sera n’elle 
edificada de novo, diz o Senhor dos exer¬ 
citos : e ainda se estendera o prumo sobre 
Jerusalem. 

17 Clama ainda, dizendo : Isto diz o Se¬ 

nhor dos exercitos : As minhas cidades ain¬ 
da serao cheias de bens: e o Senhor ainda 
consolara a Siam, e ainda escolhera a Jeru¬ 
salem. 

18 Ao depois levantei eu os meus olhos, 
e puz-me a olhar: e eis-que vi quatro cor- 
nos. 

19 E eu disse ao anjo, que fallava em 
mim : Que he isto ? e elle me respondeo : 
Estes sao os cornos, que as marradas fizerao 
ir pelos arcs a Juda, e a Israel, e a Jeru¬ 
salem. 

20 Depois me mostrou o Senhor quatro 
officiaes. 

21 E eu lhe disse: Que vem estes fazer? 
Elle me respondeo, dizendo : Estes sao os 
cornos, que escornarao aos varoes de Juda 
hum por hum, e nenhum d’elles levantou a 
sua cabeca: mas estes vierao para lhes 
metter medo, para abaterem os cornos das 
gentes, que se levantarao com toda a sua 
forpa contra o paiz de Juda, a fim de o 
arruinar. 

CAPITULO II. 
Gloria de Jerusalem. Vingdncas do Senhor 

contra os que opprimirao o seu povo. 
Conversdo das gentes ao Senhor. 

p LEVANTEI os meus olhos, e me puz 
a olhar: e eis-que vi hum varao, que 

tinha na sua mao hum cordel de medi- 
dores. 

2 E disse-lhe eu : Para onde vas tu ? E 
elle me respondeo : Vou a medir Jerusalem, 
e a ver qual he a sua largura, e qual o seu 
comprimento. 

3 E eis-que o anjo, que fallava em mim, 
sahia para fora, e outro anjo lhe sahia ao 
encontro. 

4 E lhe disse : Corre, falla a este mopo, 
dizendo-lhe : Jerusalem sera habitada sem 
muros, por causa da multidao de homens, 
e d’alimarias, que havera no meio d’ella. 

5 E eu mesmo, diz o Senhor, serei para 
ella hum rnuro de fogo, que a cerque : e 
eu estabelecerei no meio d’ella a minha 
gloria. 

6 O’, 6, fugi da terra do Aquilam, diz o 
Senhor : porque eu vos espalhei para os 
quatro ventos do ceo, diz o Senhor. 

7 Foge, 6 Siam, tu que habitas na cidade 
de Babylonia : 

8 Porque isto diz o Senhor dos exercitos’ 
Depois da gloria me enviou o Senhor con¬ 
tra as gentes, que vos despojarao: porque 
aquelle que tocar em vos, toca na menina do 
meu olho: 

9 Porque eis-ahi levanto eu a minha 
mao sobre estes povos, e elles virao a ser a 
presa d’aquelles, que erao seus escravos: e 
vos conhecereis que o Senhor dos exercitos 
he que me enviou. 

10 Filha de Siam, entoa canticos de 
louvor, e alegra-te: porque eis-ahi vou eu 
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.mesmo, e habitarei no meio de ti, diz o Se- 
nhor. 

11 E n’aquelle dia se chegarao rnuitas 
Gentes ao Senhor, e serao o meu povo, e 
eu habitarei no meio de ti: e tu saberas que 
o Senhor dos exercitos he que a ti me en- 
viou. 

12 E o Senhor possuira a Juda, como 
sua porpao na terra que lhe foi consagrada: 
e elle escolhera ainda a Jerusalem. 

13 Toda a came esteja em silencio diante 
da face do Senhor : porque elle se levantou 
da sua santa Habitapao. 

CAPITULO III. 
O summo succi'dote Jesus he accusado por 

Satanas. Tirdo-se-lhe os habitos qujos, 
e ddo-se-lhe outros preciosos. 0 Senhor 
o exhorta a serjiel. Oriente promettido. 
Pedra mpsteriosa. 

l^EPOIS me mostrou o Senhor o summo 
sacerdote Jesus, que estava diante do 

anjo do Senhor: e Satanas estava a sua di- 
reita para se lhe oppor. 

2 E o Senhor disse a Satanas: O Senhor 
te reprima, 6 Santanas : e reprima-te o Se¬ 
nhor, que elegeo a Jerusalem : acaso nao he 
este hum tipao, que foi tirado do fogo ? 

3 E Jesus estava revestido de huns ha¬ 
bitos pujos: e posto em pe diante do anjo. 

4 O qual respondeo, e fallou a quelles, 
que estavao em pe diante d’elle, dizendo ; 
Tirai-lhe esses habitos cujos. Depois disse 
a Jesus : Eis-ahi tirei eu de ti a tua iniqui- 
dade, e te revesti de huns habitos preciosos. 

5 Ao mesmo tempo ajuntou elle : Pon- 
de-lhe na cabepa huma tiara limpa. E elles 
lhe pozerao na cabepa huma tiara limpa, e 
o revestirao de preciosos habitos; entre 
tanto o anjo do Senhor estava em pe. 

6 E o mesmo anjo do Senhor fazia esta 
declarapao a Jesus, dizendo: 

7 Isto diz o Senhor dos exercitos: Se tu 
andares nos meus caminlios, e observares 
tudo o que tenho mandado que se observe: 
tu governaras tambem a minha casa, e guar- 
daras os meus atrios, e eu te darei alguns 
dos que aqui actualmente assistem, para que 
sempre andem comtigo. 

8 Ouve, 6 Jesus summo sacerdote, tu e 
teus amigos, que habitao diante de ti, por¬ 
que sao varoes de presagio : por quanto eis- 
aqui estou eu que FAREI VIR O ORI¬ 
ENTE MEU SERVO. 

9 Porque eis-ahi a pedra, que eu puz 
diante de Jesus : sobre esta pedra unica 
estao sete olhos : eis-aqui estou eu que a 
lavrarei com o cinzel, diz o Senhor dos ex¬ 
ercitos : e eu apagarai n’um dia a iniqui- 
dade d’esta terra. 

10 N’aquelle dia, diz o Senhor dos ex¬ 
ercitos, cada hum chamara a seu amigo 
para debaixo da sua parreira, e para de- 
baixo da sua figueira. 
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CAPITULO IV. 

Candieiro d'ouro massisso com sete alampadas 
sobre sete bravos. Duas oliveiras por 
citna do candieiro, cada huma a seu lado. 
Dois ungidos do Senhor. 

O anjo, que fallava em mim, voltou, e 
me despertou, como a hum homem a 

quem despertao do seu somno. 
2 E elle me disse : Que ves tu ? E res- 

pondi eu : Olhei, e eis-que vi hum can¬ 
dieiro todo d’ouro, que tinha huma alam- 
pada no alto do seu tronco principal, e sete 
alampadas sobre os seus brapos: e sete 
canudos para fazer correr o azeite nas alam¬ 
padas, que estavao no alto do candieiro. 

3 Havia tambem por cima d’elle duas 
oliveiras : huma a direita da alampada, e 
outra a sua esquerda. 

4 Entao respondi eu, e digo ao anjo que 
fallava em mim, dizendo: Meu Senhor, que 
he o que quer dizer isto ? 

5 E o anjo, que fallava em mim, me res¬ 
pondeo, e disse : Nao sabes o que isso he? 
E eu respondi: Nao, meu Senhor. 

6 E elle respondeo, e me fallou dizendo: 
Esta he a palavra do Senhor a Zorobabel, a 
qual diz : Nem em alguma forpa, mas sim 
no meu espirito, diz o Senhor dos exercitos. 

7 Quem 6s tu, 6 grande monte, diante de 
Zorobabel ? tu seras arrazado : e elle pora 
a primeira pedra, e igualara a grapa d’este 
segundo a grapa do primeiro. 

8 E foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

9 As maos de Zorobabel fundarao esta 
casa, e as suas maos a hao de acabar : e 
vos sabereis, que o Senhor dos exercitos he 
quem me enviou a vus. 

10 Porque quem desprezou os dias pe- 
quenos ? pois elles se alegrarao, e verao a 
pedra de estanho na mao de Zorobabel. 
Estas sete alampadas sao os sete olhos do 
Senhor, que discorrem por toda a terra. 

11 Entao respondi eu, e lhe disse; Que 
significao estas duas oliveiras, huma a di¬ 
reita do candieiro, e outra a sua esquerda ? 

12 E respondi segunda vez, e lhe disse: 
Que significao estas duas espigas das olivei¬ 
ras, que estao ao pe dos dous bicos d’ouro, 
nos quaes estao os canudos d’ouro, por on- 
de corre o azeite? 

13 E elle me respondeo, dizendo : Tu 
nao sabes, o que isto significa? E eu lhe 
respondi: Nao, meu Senhor. 

14 E elle me disse : Estas duas oliveiras 
sao os dous filhos do oleo, que assistem di¬ 
ante do Dominador de toda a terra. 

CAPITULO V. 

Livro volante que se chama Maldicao, e con- 
some a casa dos prevaricudores. Mulher 
assentada sobre huma talha: clla se chama 
Impiedade, e a talha he tapada com huma 
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pasta de chumbo. Duus mulheres com 
azus tomao a talha, e a leviio a terra de 
Sennciar. 

EU me voltei depois, e levantei os 
meus ollios: e me puz a olhar, e eis- 

que vi hum Livro que voava. 
2 E o anjo me disse: Que he o que tu 

ves ? E eu lhe disse : Eu vejo hum livro 
volante : que tem vinte covados de com- 
prido, e dez covados de largo. 

3 Entao me disse o anjo: Esta he a 
maldipao, que vai diffundir-se pela face de 
toda a terra : porque todo o ladrao sera jul- 
gado pelo que esta escrito n’esse livro: e to- 
do o que jura, sera da mesma sorte julgado 
pelo que n’esse livro se contem 

4 Eu o tirarei para fora, diz o Senhor dos 
exercitos : e elle ira a casa do ladrao, e a 
casa do que jura falsamente no meu nome: 
e ficara no meio d’essa casa, e a consumira 
a ella, e a sua madeira, e as suas pedras. 

5 Entao sahio para fora 6 anjo que fal- 
lava em mim : e me disse : Levanta os teus 
olhos, e ve que he o que sahe. 

6 E eu lhe disse: Que he isto ? E elle 
me respondeo; Esta he huma talha que 
sahe. E accrescentou: Esta he o olho d’ 
elles em toda a terra. 

7 Depois vi eu que se levava huma pasta 
de chuinbo, que pesava hum talento, e re- 
parei que huma mulher estava assentada no 
meio da talha. 

8 Entao me disse o anjo : Esta he a im- 
piedade. E elle precipitou esta mulher no 
fundo da talha, e tapou a boca da talha com 
a pasta de chumbo. 

9 Depois levantei eu os meus olhos, e 
tive est’outra visao: e vi que sahiao duas 
mulheres, e o vento zunia nas suas azas, e 
tinhao azas como azas de milhano: e ellas 
arrebatarao a talha entre a terra, e o ceo. 

10 E eu disse ao anjo, que fallava em 
mim : Para onde levao ellas a talha? 

11 E o anjo me respondeo : Para Baby¬ 
lonia a fim de que lhe seja edificada huma 
casa na terra de Sennaar, e fique alii d’as- 
sento, e posta sobre a sua base. 

CAPITULO VI. 

Quatro carrocas, cada huma a qualro cava- 
llos de differentes cures. Coroas destina- 
das para a summo sacerdote Jesus. 

Ij' EU me voltei, e levantei os meus olhos, 
e olhei: e eis-que vi quatro carrocas, 

que sahiao d’entre dous montes: e erao 
estes montes huns montes de metal. 

2 Na primeira carroca erao os cavallos 
vermelhos, e na segunda carroca erao os ca¬ 
vallos negros, 

3 E na terceira carropa erao os cavallos 
brancos, e na quarta carroca erao os cava¬ 
llos malhados, e fortes. 

4 E eu rcspondi, e disse entao ao anjo, 

que fallava em mim : Que cousas sao estas, 
meu Senhor? 

5 E o anjo me respondeo, e disse : 
Estes sao os quatro ventos do ceo, que sa- 
hem, para estar diante do dominador de 
toda a terra. 

6 Os cavallos negros que estavao na se¬ 
gunda carropa, hiao para a terra do Aqui- 
lam : e os brancos sahirao em seguimento 
d’elles: e os malhados forao para a terra 
do Meiodia. 

7 Os que porcm erao os rnais possantes, 
salurao, e procuravao ir, e discorrer por toda 
a terra. E o Senhor lhes disse: Ide, cor- 
rei a terra: e elles corrcrao a terra. 

8 Depois me charnou elle, e me fallou, 
dizendo : Eis-ahi que os que sahem para a 
terra do Aquilam, fizerao repousar o meu 
espirito na terra do Aquilam. 

9 E foi-nre dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: 

10 Recebi da mao dos do cativeiro, da 
de Iloldai, e da de Tobias, e da de Idaia, e 
tu iras n’aquelle dia, e entrants em casa de 
Josias, filho de Sophonias, todos os quaes 
vierao de Babylonia. 

11 E tu receberas ouro, e prata: e faras 
d’elles humas coroas, e as poras na cabepa 
do summo sacerdote Jesus, filho de Jose- 
dec, 

12 E tu lhe fallaras dizendo: Isto pro- 
fere o Senhor dos exercitos, dizendo : EIS- 
AQUI O IIOMEM, QUE TEM POR 
NOME O ORIENTE: e este sera hum 
renovo, que brotara de si mesrno, e edifi- 
cara hum ternplo ao Senhor. 

13 E elle edificara hum templo ao Se¬ 
nhor : e elle sera coberto de gloria, e se 
assentara, e dominant sobre o seu throno: 
e sera sacerdote sobre o seu throno, e ha- 
vera entre os dous huma conformidade de 
paz. 

14 E estas coroas serao consagradas em 
nome de flelem, e de Tobias, e de Idaia, e 
de Ilem, filho de Sophonias, como hum 
Monumento no templo do Senhor. 

15 E aquelles que estao longe, virao, e 
trabalharao no edificio do templo do Se¬ 
nhor: e vos sabereis, que o Senhor dos 
exercitos he que me enviou a vos. E isto 
sera assim, se vos ouvirdes com summissao 
a voz do Senhor vosso Deos. 

CAPITULO VII. 
Deprccacao aos sacerdotes tocantc aos jejuns 

observculos no tempo do cativeiro. Defei- 
tos d’estes jejuns. Obras de justi^a que o 
Senhor recommenda. 

ACONTECEO que no anno quarto do 
-*-J reinado de Dario, foi dirigida a palavra 
do Senhor a Zaccharias, no dia quarto do 
nono mez, que he o de Casleu. 

2 E Sarasar, e Rogomnrelech, e os va- 
roes, que estavao com elle, enviarao a casa 
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dt Deos, quern appresentasse as suas ora- 
poes diante do Senhor : 

3 Para fazerem aos sacerdotes da casa do 
Senhor dos exercitos, e aos prophetas esta 
pergunta, dizendo: por ventura devo eu 
chorar ainda no quinto mez, ou devo eu 
purificar-me, como ja o tenho feito por mui- 
tos annos ? 

4 E foi-me dirigida a palavra do Senhor 
dos exercitos, a qual dizia: 

5 Falla a todo o povo da terra, e aos sa¬ 
cerdotes, dizendo : Quando vos jejuaveis, e 
choraveis no quinto e setimo mez, durando 
estes setenta annos: acaso foi para mim que 
vos jejuastes ? 

6 E quando vos comestes, e bebestes, 
acaso nao foi para vos que comestes, e para 
vos mesmos que bebestes ? 

7 Por ventura nao sao estas as palavras, 
que fallou o Senhor por mao dos prophetas, 
que nos precederao, quando Jerusalem era 
ainda habitada, e estava cheia de riquezas, 
ella e as cidades circumvisinhas, e se via 
povoada ale o Meiodia, e em toda a exten- 
sao dos seus campos ? 

8 E foi dirigida a Zaccharias a palavra 
do Senhor, a qual dizia: 

9 Isto profere o Senhor dos exercitos, 
dizendo: julgai segundo a verdadeira jus- 
tica, e cada hum de vos exercite com seu 
irmao obras de misericordia, e piedade. 

10 E nao opprimais a viuva, nem o pu- 
pillo, nem o estrangeiro, nem o pobre : e 
nenhum forme no seu coracao maos inten- 

S 

tos contra seu irmao. 
11 Porem elles nao quizerao attender a 

minha voz, antes se retirarao, voltando-me 
as costas, e ensurdecerao os seus ouvidos, 
para me nao ouvirem. 

12 E pozerao o seu corapao como hum 
diamante, para nao ouvirem a lei, nem as 
palavras que o Senhor dos exercitos lhes 
dirigio em seu espirito por mao dos pro¬ 
phetas que nos precedbrao: por isso se ac- 
cendeo contra elles huma grande indignapao 
do Senhor dos exercitos. 

13 E assim como elle o disse, se cura- 
prio, e elles o nao ouvirao: assim elles 
gritarao, e eu os nao escutarei, diz o Senhor 
dos exercitos. 

14 E eu os puz dispersos por todos os 
reinos, que lhes sao desconhecidos : e por 
causa d’elles ficou o seu paiz desolado, pelo 
motivo de que nao havia quem por elle pas- 
sasse nem voltasse: e elles tem mudado 
n’um deserto esta terra appetecivel. 

CAPITULO VIII. 

O Senhor depots de ter castigado a Siam, 
tornara a vir para ella, dar-lhe-ha a paz, 
e ajuntura o seu povo. As duas casas 
d'Israel e de Judd scrdo aben^oadas. Os 
povos estrangeiros se unirao aos Jilhos de 
Judd para adorarem com elles o Senhor. 
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A palavra do Senhor dos exercitos se 
dirigio, dizendo: 

2 Isto diz o Senhor dos exercitos: Eu 
tenho zelado a Siam com grande zelo, e 
tenho-a zelado com grande indignapao. 

3 Isto diz o Senhor dos exercitos: Eu 
voltei para Siam, e habitarei no meio de 
Jerusalem : e Jerusalem chamar-se-ha a ci- 
dade da verdade, e o monte do Senhor dos 
exercitos sera hum monte sanctificado. 

4 Isto diz o Senhor dos exercitos: Ainda 
nas prapas de Jerusalem habitarao velhos, 
e velhas: e homens que trarao na mao seu 
cajado por causa da sua muita idade. 

5 E as ruas da cidade serao cheias de 
meninos, e meninas, que brincarao nas suas 
prapas. 

6 Isto diz o Senhor dos exercitos: Se o 
que eu predigo d’esse tempo, parecer diffi- 
cultoso aos olhos dos que restarao d’este 
povo, acaso sera isso difficil a meus olhos, 
diz o Senhor dos exercitos? 

7 Isto diz o Senhor dos exercitos: Eis-ahi 
vou eu a salvar o meu povo da terra do 
Oiiente, e da terra do Occidente. 

8 E eu os trarei, e elles habitarao no 
meio de Jerusalem : e serao o meu povo, 
e eu serei o seu Deos em verdade, e em 
justipa. 

9 Isto diz o Senhor dos exercitos; Con- 
forte m-se as vossas maos, 6 vos, que n’estes 
dias ouvis estas palavras da boca dos pro¬ 
phetas, n’esta conjunctura em que foi fun- 
dada a casa do Senhor dos exercitos, para 
se edificar este templo. 

10 Porque antes d’aquelles dias nao ti- 
nhao jornal os homens, nem tinhao paga os 
animaes, nem havia paz para o que entrava, 
nem para o que sahia por causa da tribula- 
cao : e eu tenho deixado todos os homens, 
cada hum contra seu proximo. 

11 Agora porem nao tratarei eu os restos 
deste povo, como nos primeiros dias, diz o 
Senhor dos exercitos, 

12 Mas entre elles havera huma semente 
de paz: a vinha dara o seu fructo e a 
terra produzia o seus graos, e os ceos dei- 
tarao o seu orvalho: e eu farei que os restos 
d’este povo possuao todos estes bens. 

13 E acontecera isto : assim como vos 
ereis a maldipao entre as Gentes, 6 casa de 
Juda, e 6 casa d’Israel: assim eu vos sal- 
varei, e vos sereis a benpao: nao temais, 
armen-se as vossas maos de fortaleza. 

14 Porque isto diz o Senhor dos exerci¬ 
tos : Assim como eu resolvi affligir-vos, 
quando vossos pais me provocarao a ira, 
diz e Senhor, 

15 E eu me nao compadeci: assim re¬ 
solvi eu pelo contrario n’estes dias fazer 
bem a casa de Juda, e a Jerusalem: nao 
temais. 

16 Por tanto estas sao as cousas que 
fareis: Fallai verdade, cada hum com o seu 
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proximo : julgai nas vossas portas verdade, 
e juizo de paz. 

17 E nenhum de vos forme nos seus co- 
rafoes maos intentos contra o seu amigo: 
nem gosteis de dar juramentos falsos : por- 
que todas estas sao cousas, que eu aborrepo, 
diz o Senhor. 

18 E foi-me dirigida a palavra do Senhor 
dos exercitos, a qual dizia: 

19 Isto diz o Senhor dos exercitos: O 
jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o 
jejum do setimo, e o jejum do decimo mez 
se tornara para a casa de Juda em gozo, e 
alegria, e em festivas solemnidades: amai 
somente a verdade, e a paz. 

20 Isto diz o Senhor dos exercitos : Tanto 
assim que havera hum tempo, em que os 
povos venhao, e habitem em muitas das 
vossas cidades, 

21 E vao os seus habitantes, hum dizen- 
do ao outro: Vamos, e presentemos as nos- 
sas preca^oes na presenca do Senhor, bus- 
quemos o Senhor dos exercitos: eu tambem 
irei. 

22 Entao virao muitos povos, e podero- 
sas gentes a buscar o Senhor dos exercitos 
em Jerusalem, e a fazer as suas depreca- 
coes na presenfa do Senhor. 

23 Isto diz o Senhor dos exercitos : N’a- 
quelles dias, em que dez homens de todas 
as linguas das Gentes lanfarem mao de hum 
Judeo, e afferrarem da fimbria do seu ves- 
tido, dizendo : Nos iremos comvosco : por- 
que ouvimos que Deos he comvosco. 

CAPITULO IX. 
Prophecia contra os Syros, os Phenicios, e 

os P/iilist/ieos. 0 Rei de Siam, vem a 
ella. O Senhor armard de fortaleza a 
Juda, e a Ephraim contra a Grecia. 
El/e enchera o seu povo dos mais excellen- 
tes lens. 

ESO da palavra do Senhor contra a 
terra de Hadrach, e contra Damasco, 

que he o seu descan^o : porque os olhos do 
homem, e os de todas as tribus d’Israel: 
estao voltados para o Senhor. 

2 Emath tambem se comprehende nos 
seus termos, assim como Tyro, e Sidonia: 
porque ellas presumirao muito da sua sabe- 
doria. 

3 E Tyro levantou as suas fortificapoes, 
e amontoou prata como terra, e ouro como 
lama das ruas. 

4 Eis-ahi esta que o Senhor se apode- 
rara d’ella, e destruira a forfa que Tyro 
tirava do mar, e esta sera devorada pelo 
fogo. 

5 Ascalon o vera, e ficara tremendo : e 
v^-lo-ha Gaza, e ficara passada de intensa 
dor: e Accaron se affligira, porque foi en- 
ganada a sua esperanpa: e de Gaza pere- 
cera o rei, e Ascalon ficara despovoada. 

6 E o separador tera o seu assento em 

Azot, e eu destruirei a soberba dos Philis' 
theos 

7 E tirarei da boca d’este povo o seu 
sangue, e as suas abominacoes d’entre os 
seus dentes, e elle tambem se sommettera ao 
nosso Deos, e sera como chefe em Juda, e 
o povo d’Accaron sera tratado como hum 
Jebuseo. 

8 Entao cerearei eu a minha casa d’a- 
quelles, que militao em meu servi^o indo e 
vindo, e nao passara mais sobre elles o 
exactor: porque eu olhei agora para elle 
com olhos favoraveis. 

9 Salta de extremado prazer, 6 filha de 
Siam, enche-te de jubilo, 6 filha de Jerusa¬ 
lem: EIS-AIII U TEU REI vira a ti 
justo, e Salvador: elle he pobre, e elle vem 
montado sobre huma jumenta, e sobre o po- 
trinho da jumenta. 

10 E eu exterminarei as carrocas d’E- 
phraim, e os cavallos de Jerusalem, e os 
arcos que servem na guerra, serao quebra- 
dos: e elle annunciara a paz as Gentes, e o 
seu poder se estendera de hum mar ate o 
outro mar, e des dos rios ate as extremi- 
dades da terra. 

11 Tu tambem pelo sangue do teu testa- 
mento fizeste sahir os teus presos do lago, 
em que nao ha agua. 

12 Tornai para as vossas pranas fortes, 6 
presos, que nao perdestes a esperan^a, hoje 
tambem te annuncio que te darei dobrados 
bens. 

13 Porque eu extendi para mim a Juda 
como hum arco, eu enchi a Ephraim: e 
suscitarei a teus filhos, 6 Siam, sobre os teus 
filhos, 6 Grecia: e eu te farei ser como a 
espada dos valentes. 

14 E o Senhor Deos se vera por cima 
d’elles, e despedira os seus dardos, como 
relampagos: e o Senhor Deos os animara 
pelo som da trombeta, e marchara entre os 
redemoinhos do Meiodia. 

15 0 Senhor dos exercitos os protegera : 
e elles devorarao a seus inimigos, e os su- 
jeitarao com as pedras das suas fundas: e 
elles bebendo-lhes o sangue, se embriagarao 
com elle, como com vinho, e ficarao cheios 
como os copos, e como os cornos do al¬ 
tar. 

16 E o Senhor Deos d’elles os salvara 
n’aquelle dia, como rebanho do seu povo : 
porque as pedras santas serao elevadas so¬ 
bre a sua terra. 

17 Porque qual he o bem d’elle, e qual 
he a sua fermosura, senao o pao dos esco- 
lhidos, e o vinho que gera virgens ? 

CAPITULO X. 

O Senhor he que se deve invocar, e nao os 
idolos. Ira do Senhor contra os pastorcs 
do seu povo. Elle visitard na sua miseri- 
cordia a casa de Judd, e congregara a casa 
d'Israel. 
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T)EDI ao Senhor chuvas na estapao sero- 
dia, e o Senhor fara cahir a neve, e lhes 

dara chuvas em abundancia, a cada hum 
herva no campo. 

2 Porque os idolos derao respostas vas, e 
os adivinhos tiverao visdes mentirosas, e os 
sonhadores fallarao no ar: davao consola- 
coes falsas: por isso elles forao levados 
como hum rebanho: serao affligidos, por¬ 
que elles nao tem pastor. 

3 O meu furor se accendeo contra os 
pastores, e eu irei com a minha visita sobre 
os bodes: porque o Senhor dos exercitos 
visitou o seu rebanho, a casa de Juda, e 
elle os poz como o cavallo da sua gloria na 
guerra. 

4 De Juda sahira o angulo, d’elle a es- 
taca, d’elle o arco de guerra, d’elle todos os 
exactores juntos. 

5 E elles serao como huns valentes sol- 
dados, que nas refregas pizarao aos pes o 
inimigo, como a lama das ruas : e pelejarao 
valerosamente, porque o Senhor esta com 
elles: e por elles sera posta em desordem a 
cavallaria de seus adversarios. 

6 E eu fortalecerei a casa de Juda, e sal- 
varei a casa de Jose : e fa-los-hei tornar, 
porque me compadecerei d’elles: e elles 
serao como erao, antes que eu os rejei- 
tasse: porque eu sou o Senhor seu Deos, e 
eu os escutarei. 

7 E elles serao como os valentes d’E- 
phraim, e o seu coracao se alegrara como 
com o vinho: e seus filhos os verao, e se 
alegrarao, e o seu coracao exultara no Se¬ 
nhor. 

8 Eu lhes darei hum assobio, e os con- 
gregarei, porque os remi: e multiplica-los- 
hei assim como antes se tinhao multipli- 
cado. 

9 E eu os semearei por entre os povos, e 
elles de longe se recordarao de mini: e vi- 
virao com seus filhos, e tornarao a vir. 

10 E eu os farei tornar da Terra do 
Egypto, e os congregarei da Assyria, e os 
trarei para a terra de Galaad e do Libano, e 
nao se achara la lugar para elles : 

11 E Israel passara o estreito do mar, e 
o Senhor Ihe ferira as ondas do mar, e todas 
as profundidades do rio serao confundidas, 
e a soberba d’Assur sera humilhada, e o 
sceptro do Egypto se retirara. 

12 Eu os fortificarei no Senhor, e elles 
andarao no seu nome, diz o Senhor. 

CAPITULO XI. 
Incendio do templo, e ruina de Jerusalem. 

Pastor com dous cajados suscitado por 
Deos. Trinta rnoedas de prata, recom- 
paisa do pastor. 

BRE, 6 Libano, as tuas portas, e coma 
o fogo os teus cedros. 

2 Uiva, 6 faia, porque os cedros cahirao, 
porque os mais elevados forao destruidos: 
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uivai, 6 carvalhos de Basan, porque o forte 
bosque foi cortado. 

3 Parece-me que estou ouvindo a voz 
dos uivos dos pastores, porque toda a sua 
grandeza foi destruida: a voz dos rugidos 
dos leoes, porque a soberba do Jordao foi 
anniquilada. 

4 Isto diz o Senhor meu Deos: Apas- 
centa estas rezes destinadas para o mata- 
douro, 

5 As quaes matavao os que as possuiao, 
e d’isso se nao magoavao, e as vendiao, di- 
zendo: Bemdito o Senhor, nos nos fizemos 
ricos: e assim os seus proprios pastores 
lhes nao perdoavao. 

6 Eu pois nao perdoarei mais aos habi- 
tantes d’esta terra, diz o Senhor: eis-aqui 
estou eu que entregarei os homens, cada 
hum nas maos do seu visinho, e nas maos 
do seu rei: arruinarao a terra, e eu os nao 
livrarei da mao d’elles. 

7 E por isso, 6 pobres do rebanho, eu 
apascentarei as rezes destinadas para o ma- 
tadouro: entao tomei eu dous cajados, a 
hum doS quaes chamei a fermosura, e a ou- 
tro chamei o cordel: e levei a pascer o re¬ 
banho. 

8 E cortei tres pastores n’um mez, e amim 
se me apertou a alma a respeito d’elles : 
porque tambem a sua alma me foi incon- 
stante. 

9 E eu disse : Eu vos nao apascentarei: 
o que morre, morra: e o que se corta, 
corte-se: e os que escaparao da matanpa, 
devorem cada hum a carne do seu visinho. 

10 Eu entao tomei o meu cajado, que se 
chamava a fermosura, e quebrei-o para as¬ 
sim desfazer o meu concerto, que tinha feito 
com todos os povos. 

11 N’aquelle dia pois foi annullado esse 
concerto: e os pobres do rebanho que me 
guardao fidelidade, reconhecbrao que isto 
he palavra do Senhor. 

12 E eu lhes disse: Se parece hem aos 
vossos olhos, dai-me a recompensa que me 
he devida: e senao, deixai-vos d’isso. En¬ 
tao me pagarao elles pelo meu sahuio trinta 
rnoedas de prata. 

13 E o Senhor me disse : Arroja ao es- 
tatuario esse dinheiro, essa bella somma, que 
elles crerao que eu valia, quando me poze- 
rao em preco. E tomei as trinta rnoedas de 
prata: e as lancei na casa do Senhor para o 
estatuario. 

14 Entao quebrei eu o meu segundo ca¬ 
jado, que se chamava o cordel, para dissol¬ 
ver a irmandade entre Juda, e Israel. 

15 E o Senhor me disse : Toma ainda os 
sinaes de hum pastor insensato. 

16 Porque eis-ahi vou eu a suscitar na 
terra hum pastor, que nao visitara as ovelhas 
abandonadas, que nao buscara as que se 
desgarrarao, e que nao curara as doentes, e 
que nao sustentara as que estao sas, mas que 
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comera "a came das gordas, e quebrara as chora-lo-hao com pranto como se chora hum 
unhas d’ellas. filho unico, e terao d’elle hum sentimento 

17 O’ pastor, e 6 idolo, que abandonas o 
„rebanho : a espada cahira sobre o teu braco, 

e sobre o seu olho direito: o seu braco se 
mirrara de secura, e o seu olho direito co- 
berto de trevas se escurecera. 

CAPITULO XII. 
Judd, e Jerusalem serao ajjligidos pelos sens 

adversarios: mas o Senhor tomard d sua 
conta defende-los. Elle derramard hum 
espirito de gratia, e de oragdo sobre o seu 
povo. Elies chorarad aquelle, a quern 
traspassarao. 

ESO da palavra do Senhor sobre Israel. 
O Senhor, que estendeo o ceo, e que 

fundou a terra, e que formou o espirito do 
homem dentro nelle, diz : 

2 Eis-ahi porei eu a Jerusalem como a 
verga de huma porta de embriaguez para to- 
dos os povos dos orredores : e ate Juda se 
achara no cerco contra Jerusalem. 

3 E acontecera isto: n’aquelle dia porei 
eu a Jerusalem por pedra de carga a todos 
os povos : todos aquelles, que a levantarem, 
ficarao escalavrados com esmagaduras: e 
colligar-se-hao contra ella todos os reinos da 
terra. 

4 N’aquelle dia, diz o Senhor, ferirei de 
pasmo todos os cavallos, e de frenesi os que 
montao n’elles: e abrirei os mens olhos so¬ 
bre a casa de Juda, e ferirei de cegueira os 
cavallos de todos os povos. 

5 Entao dirao os chefes de Juda no seu 
cora^ao : Achem os habitantes de Jerusalem 
as suas formas no Senhor dos exercitos, que 
he o seu Decs. 

6 N’aquelle dia porei eu os chefes de Juda 
como hum ti^ao de fogo, que se mette de- 
baixo da lenha, e como hum facho accezo 
entre a pallia: e elles devorarao pela direita, 
e pela esquerda todos os povos que os cer- 
cavao: e Jerusalem sera outra vez habitada 
no seu mesmo lugar, me que foi fundada 
Jerusalem. 

7 E o Senhor salvara as tendas de Juda, 
como o fez no principio : para que a casa de 
David senao glorie com soberba em si mes- 
ma, e para que os habitantes de Jerusalem 
nao se elevem contra Juda. 

8 N’aquelle dia protegera o Senhor os 
habitantes de Jerusalem, e o que d’entre elles 
trope^ar n’aquelle dia, sera como David : e 
a casa de David parecera aos olhos d’elles 
como a de Deos, como hum anjo do Se¬ 
nhor. 

9 E acontecera isto n’aquelle dia: eu 
procurarei fazer em migalhas todas Gentes, 
que vierem contra Jerusalem. 

10 E eu derramarei sobre a casa de Da¬ 
vid, e sobre os habitantes de Jerusalem, hum 
espirito de grafa, e de preces : e elles porao 
os olhos em mini, a quern traspassarao: e 

como se costuma ter na morte de hum pri- 
mogenito. 

11 N’aquelle dia havera hum grande 
pranto em Jerusalem, assim como o pranto 
da cidade d’Adadremmon no campo de Ma- 
geddon. 

12 E a terra chorara: humas familias e 
outras familias a parte: as familias da casa 
de David a parte, e suas mulheres a parte: 

13 As familias da casa de Nathan a parte, 
e suas mulheres a parte: as familias da casa 
de Levi h parte, e suas mulheres a parte : as 
familias de Semei a parte, e suas mulheres 
a parte. 

14 Todas as outras familias, familias e 
familias, a parte, e suas mulheres a parte. 

CAPITULO XIII. 

Fonte aberta na casa de David, e aguas habi¬ 
tantes de Jerusalem» Idolos abolidos. 
Falsos prophetas castigados. Pastor feri- 
do, ovelhas desgarradas. 

1V[ ’AQUELLE dia havera huma fonte pa- 
tente para a casa de David, e para os 

habitantes de Jerusalem, para se lavarem 
n’ellas as immundicias do peccador, e da 
mulher menstruada. 

2 E n’aquelle dia, diz o Senhor dos ex¬ 
ercitos, acontecera isto: Eu abolirei da terra 
os nomes dos idolos, e d’elles nao havera 
mais memoria: e exterminarei da terra os 
falsos prophetas, e o espirito immundo. 

3 Tambem acontecera, que se algum in- 
tentar ainda inculcar-se por propheta, seu 
pai, e sua mai, que os gerarao lhe dirao: 
Tu nao viveras: pois que disseste mentira 
em nome do Senhor: e seu pai mesmo, e 
sua mai, que o gerarao, o traspassarao com 
hum ferro, quando se tiver mettido a pro- 
phetizar. 

4 E acontecera isto: n’aquelle dia serao 
confundidos os prophetas, cada hum pela 
sua visao quando prophetizar: nem elles se 
cobrirao de manto de penitencia, para men- 
tirem: 

5 Mas cada hum d’elles dira: Eu nao 
sou propheta, eu sou hum homem que lavra 
a terra : emprego em que me occupo des da 
minha mocidade, a exemplo de Adam. 

6 Entao se lhe fara esta pergunta: Que 
chagas sao essas no meio das tuas maos? E 
elle respondera : Com estas fui eu ferido em 
casa d’aquelles, que me amavao. 

7 O’ lan^a, levanta-te contra o meu pas¬ 
tor, e contra o homem que sempre anda ad- 
dicto a mim, diz o Senhor dos exercitos : 
fere ao pastor, o desarranjar-se-hao as ove¬ 
lhas : e eu voltarei a minha mao para os 
pequeninos. 

8 E estarao em toda a terra, diz o Se¬ 
nhor : duas partes n’ella serao dispersas, e 
perecerao: e a terceira parte ficara n’ella. 
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9 Eeu farei passar esta terceira parte pelo 
fogo, e eu os queimarei como se queima a 
prata: e os provarei como se prova o ouro. 
Elle me chamara pelo meu nome, e eu o 
escutarei. Eu lhe direi: Tu es o meu po- 
vo; e elle me dira: Tu ds o Senhor meu 
Deos. 

CAPITULO XIV. 
Tomada de Jerusalem. Divisao do monte 

Olivete. Dia do Senhor. Ruina dos seus 
inimigos. 
IS-AHI estao a vir os dias do Senhor, e 
os teus despojos serao divididos no meio 

de ti. 
2 E ajuntarei todas as Gentes para darem 

batalha contra Jerusalem, e a cidade sera to¬ 
mada, e as casas iicarao destruidas, e as 
mulheres violadas : e a metade da cidade 
sahira para o cativeiro, e o resto do povo nao 
sera lancado fora da cidade. 

3 Depois sahira o Senhor, e pelejara con¬ 
tra aquellas Gentes, como elle pelejou no dia 
do combate. 

4 E n’aquelle dia estarao os seus pes so- 
bre o Monte olivete, que esta defronte de 
J erusalem para o Oriente: e o Monte olivete 
dividir-se-ha em dous pelo meio da banda 
do Oriente, e da banda do Occidente, dei- 
xando huma muito grande abertura, e huma 
ametade do monte se separara para o Se- 
tentriao, e a outra ametade d’elle para o 
Meiodia. 

5 E vos fugireis para o valle d’aquelles 
montes, porque o valle d’aquelles montes es- 
tara contiguo ao monte visinho: e vos fugi¬ 
reis assim como fugistes por medo do terre- 
moto nos dias d’Ozias rei de Juda: e vira 
o Senhor meu Deos, e todos os santos com 
elle. 

6 E acontecera isto n’aquelle dia: Nao 
havera luz, mas sim frio e gelo. 

7 E havera hum dia conhecido do Senhor, 
que nao sera nem dia, nem noite : e na tarde 
d’esse dia apparecera a luz. 

8 E acontecera isto n’aquelle dia: Sahi- 
rao de Jerusalem humas aguas vivas: a me¬ 
tade das quaes correra para o mar do Oriente, 
e a outra metade d’ellas para o mar do 
Occidente: ellas correra5 pelo estio e pelo 
inverno. 

9 E o Senhor sera o Rei de toda a terra : 
n’aquelle dia hum so sera o Senhor, e hum 
so sera o seu nome. 

10 E tornara toda a terra ate ao deserto, 
des do outeiro Ilemmon ate ao Meiodia de 
Jerusalem: e serh exaltada, e habitara no 

seu sitio des da porta de Benjamin ate ao 
lugar da primeira porta, e ate a porta dos 
angulos : e ‘des da torre de Hananeel ate os 
lagares do rei. 

11 E habitarao n’ella, e nao tornara mais 
a ser ferida de anathema: mas descanpara 
Jerusalem segura. 

12 E esta sera a praga, com que o Se¬ 
nhor ferira todas as Gentes, que combaterao 
contra Jerusalem: apodrecera a carne de 
cada hum andando sobre os seus pfs, e apo- 
drecer-lhe-hao os seus olhos dentro das suas 
covas, e apodrecer-lhe-ha a sua lingua den¬ 
tro da sua boca. 

13 N’aquelle dia havera grande tumulto 
entre elles excitado pelo Senhor: e cada 
hum pegara na mao do seu proximo, e 
apertara a sua' mao sobre a mao do seu 
proximo. 

14 Mas tambem Juda pelejara contra 
Jerusalem : e ajuntar-se-hao as riquezas de 
todas as Gentes dos orredores, o ouro, e a 
prata, e toda a casta de vestidos em grande 
numero. 

15 E a ruina dos cavallos, e dos mus, e 
dos camelos, e dos asnos, e de todas as ali- 
marias, que se acharem n’aquelles arraiaes, 
sera tal como esta mesma ruina. 

16 E todos os que restarem de todas as 
Gentes, que vierao contra Jerusalem, virao 
a ella d’anno a anno, a adorarem o rei, o 
Senhor dos exercitos, e a celebrarem a festa 
dos tabernaculos. 

17 E acontecera isto : se algum sendo das 
familias da terra nao for a Jerusalem a ado- 
rar o rei, o Senhor dos exercitos, nao cahira 
sobre elles a chuva do ceo. 

18 Se ainda porern alguma familia do E- 
gypto nao subir, nem vier: nao cahira sobre 
eiles a chuva, mas vira huma ruina, com que 
o Senhor ferira a todas as Gentes, que nao 
subirem a celebrar a festa dos tabernaculos. 

19 Este sera o peccado do Egypto, e 
este o peccado de todas as Gentes, que nao 
subirem a celebrar a festa dos tabernaculos. 

20 N’aquelle dia, o que esta sobre os 
freios dos cavallos, sera consagrado ao Se¬ 
nhor : e os caldeiroes na casa do Senhor se¬ 
rao como os copos diante do altar. 

21 E todos os caldeiroes que houver em 
Jerusalem, e em Juda, serao consagrados ao 
Senhor dos exercitos : e virao todos os saeri- 
ficadores, e tomarao quaesquer d’elles, e 
n’elles cozerao : e n’aquelle dia nao tornara 
mais a haver mercador na casa do Senhor 
dos exercitos. 
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CAPITULO I. 

Ingratidao dos jilhos d’Israel contra o Se- 
nhor. Desprezo com que os sacerdotes 
tratao o sen altar. Em todos os lugares 
se /he offerecera huma oblaqdo pura. O 
sen name sera respeitado das gentes. 

DESO da palavra do Senhor sobre Israel, 
-*■ por ministerio de Malachias. 

2 Eu vos amei, diz o Senhor, e vos dis- 
sesfes: Em que nos amaste tu ? Acaso nao 
era Esau irmao de Jacob, diz o Senhor, e 
com tudo eu amei a Jacob, 

3 E aborreci a Esau? e reduzi os seus 
montes a huma solidao, e deixei a sua he- 
ranca aos dragoes do deserto. 

4 E se a Idumea disser: Nos fomos des- 
truidos, mas nos tornaremos para edificar o 
que foi destruido ; Isto diz o Senhor dos ex- 
ercitos : Estes edificarao, e eu destruirei, e 
chamar-se-hao humas regioes de impiedade, 
e hum povo, contra o qual se irou o Senhor 
etemamente. 

5 E os vossos olhos o verao : e vos di- 
reis: Engrandecido seja o Senhor sobre a 
terra d’Israel. 

6 O filho honra a seu pai, e o servo reve- 
rencia a seu Senhor: se eu pois sou voSso 
pai, onde esta a minha honra ? e se eu sou 
vosso Senhor, onde esta o temor que se me 
deve ? diz o Senhor dos exercitos : comvos- 
co fallo, 6 sacerdotes, que desprezais o meu 
nome, e dissestes: Em que desprezamos nos 
o teu nome. 

7 Vos offereceis sobre o meu altar hum 
pao immundo, e dizeis : Em que te profa- 
namos nos ? N’isso que dizeis : A mesa do 
Senhor esta desprezada. 

8 Se vos offereceis huma hostia cega para 
ser immolada, nao he isto mao ? e se offere¬ 
ceis huma que he coxa, e doente, nao he isto 
mao? offerece estes animaes ao teu Gover- 
nador, a ver se elles Ihe agradarao, ou se elle 
te recebera com agrado, diz o Senhor dos 
exercitos. 

9 Agora pois fazei as vossas deprecates 
ante o acatamento de Deos, para que elle se 
compadeja de vos (porque tudo isto foi feito 
por vossas maos) a ver se vos recebe de 
hum modo mais favoravel, diz o Senhor dos 
exercitos. 

10 Quern ha entre v6s, que feche as por- 
tas, e accenda o lume do meu altar gratuita- 
mente? o meu affecto nao esta em vos, diz 
o Senhor dos exercitos: nem eu receberei 
algum donativo da vossa mao. 

11 Porque des do nascente do sol at£ o 
poente, he o meu nome grande entre as 
Gentes, e em todo o lugar se sacrifica, e se 
offerece ao meu nome huma oblafao pura: 
porque o meu nome he grande entre as 
Gentes, diz o Senhor dos exercitos. 

12 E vos o tendes profanado n’isso, que 
dizeis : A mesa do Senhor esta contamina- 
da : e aquillo que se offerece em cima d’ella, 
he desprezivel, com o fogo, que o devora. V| 

13 Outrosi dissestes vos: Eis-aqui te of- 
ferecemos nos o melhor do nosso trabalho, e 
com isto fizestes desprezivel o que offereces- 
tes, diz o Senhor dos exercitos, e vos me 
trouxestes humas rezes mancas, e doentes, 
que erao o fructo das vossas rapinas, e mas 
offerecestes de presente : cuidais vos pois, 
que receberei eu hum tal presente da vossa 
mao, diz o Senhor ? 

14 Maldito seja o homem enganador, que 
tern no seu rebanho hum animal sao, e ten- 
do feito voto delle ao Senhor, lhe sacrifica 
hum doente: porque eu sou o grande rei, 
diz o Senhor dos exercitos, e o meu nome 
he reverenciado com horror entre as Gentes. 

CAPITULO II. 
Ameaqas contra os Sacerdotes. Pacto do 

Senhor com a familia de Levi. Repre- 
liensoes aos Jilhos de Judd, por casarem com 
mulheres estrangeiras ; por se desquitarem 
das suas legitimas mulheres; e por cluvida- 
rem da Providencia. 

AGORA esta he, 6 Sacerdotes, a ordem 
que se vos intima. 

2 Se vos me nao quizerdes ouvir, e se 
nao quizerdes applicar o vosso coracao a 
dar gloria ao meu Nome, diz o Senhor dos 
exercitos: eu vos mandarei a indigencia, e 
amaldicoarei as vossas benjaos, e eu as 
amaldi^oarei: porque vos nao pozestes as 
minhas palavras sobre o vosso corapao. 

3 Eis-aqui estou eu que vos arrojarei com 
a espadoa, e atirar-vos-hei a cara com o es- 
terco das vossas solemnidades, e elle se pe- 
gara a vos. 
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4 Enlao sabereis, que eu era o que tinha 
mandado que se vos dissessem estas pala- 
vras, para que o pacto que eu tinha feito com 
Levi, ficasse firme, diz o Senhor dos exer¬ 
citos. 

5 O meu pacto com elle foi de vida e de 
paz: e eu lhe dei o meu temor, e elle me 
temeo, e tremia de medo diante da face do 
meu no me. 

G A lei da verdade esteve na sua boca, 
e a illiquid ade nao se achou nos seus labios: 
elle andou comigo em paz, e em equidade, 
e apartou da iniquidade a muitos. 

7 Porque os labios dos sacerdotes serao 
os guardas da sciencia, e da sua boca he que 
os mais buscarao a intelligencia da lei: por¬ 
que elle he o anjo do Senhor dos exercitos. 

8 Mas vos vos desviastes do caminho, e 
escandalizastes a muitos na lei : vos fizestes 
nullo o pacto que eu tinha feito com Levi, 
diz o Senhor dos exercitos. 

9 Por isso como vos nao guardastes os 
meus caminhos, e quando se tratava de 
sentenciar segundo a minha lei, fizestes ac- 
cepcao de pessoas, tambem eu vos tornei 
despreziveis, e vis aos olhos de todos os 
povos. 

10 Por ventura nao he hum mesmo o 
pai de todos nos? acaso nao foi hum mesmo 
Deos o que nos creou? porque razao logo 
despreza cada hum de nos a seu irmao, vio- 
lando o pacto de nossos pais ? 

11 Juda transgredio a lei, e a abomina^ao 
se commetteo em Israel, e em Jerusalem : 

orque Juda contaminou a sanctificacao do 
enhor, a qual elle amou, e se casou com hu- 

ma filha de hum Deos estranho. 
12 0 Senhor exterminara das tendas de 

Jacob ao homem que isto lizer, ou seja mes- 
tre, ou discipulo, e ao que offerece qualquer 
dom ao Senhor dos exercitos. 

13 Ainda fizestes mais isto, vos cobrieis 
de lagrimas, de choro, e de gemido o altar 
do Senhor, em tanto grao que eu nao olharei 
mais para os vossos sacrificios, nem recebe- 
rei da vossa mao cousa que me possa apla- 
car. 

14 E dissestes : Porque causa? porque 
o Senhor deo testemunho entre ti, e a mu- 
Iher da tua puberdade, a qual tu despre- 
zaste : sendo que esta era a tua companheira, 
e a mulher da tua allianpa. 

15 Acaso nao a fez o que he hum, e nao 
he ella huma como particula do seu assopro 
com que ficou animada? E que pede este 
unico author, senao que saia de vos huma 
linhagem de Deos ? Guardai pois o vosso 
espirito, e nao desprezes a mulher que rece- 
beste na tua mocidade. 

16 Quando tu lhe vieres a cobrar aversao, 
despede-a, diz o Senhor Deos d’Israel: mas 
a iniquidade de quem tal fizer lhe cobrira o 
seu vestido, diz o Senhor dos exercitos: 
guardai o vosso espirito, e nao as desprezeis. 
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17 Vos causastes molestia ao Senhor com 
os vossos discursos, e dissestes : Em que lhe 
temos nos causado molestia ? N’isso que di- 
zeis : Todo o que faz o mal, passa por bom 
nos olhos do Senhor, e estes taes lhe sao 
agradaveis: ou se assim nao he, onde esta 
logo esse Deos de justiya? 

CAPITULO III. 
Vinda do precursor do Mess ins, e do Messias 

mesmo. Os filhos de Judd exhortados a se 
converter. Reprehensoes aos mesmos, por 
faltarem a ojferecer ao Senhor os seus di- 
zimos, e Primicias; e por sentirem mal da 
sua providencia. 

UIS-AHI mando eu o meu anjo, e elle 
preparara o caminho diante da minha 

face. E logo o Dominador que vos buscais, 
e o Anjo do testamento, que vos desejais, 
vira ao seu Templo. Ei-lo ahi vem, diz o 
Senhor dos exercitos : 

2 E quem podera ainda somente consi- 
derar no dia da sua vinda, e quem podera 
ter-se a sua vista ? porque elle sera como o 
fogo que derrete os metaes, e como a herva 
dos lavandeiros : 

3 E sera como hum homem, que se as- 
senta a fundir, e a refinar a prata, e elle pu- 
rificara os filhos de Levi, e os refinara como 
o ouro, e como a prata, e elles offerecerao 
sacrificios ao Senhor em justica. 

4 E o sacrificio de Juda, e de Jerusalem 
sera agradavel ao Senhor, como o forao os 
dos seculos passados, e os dos primeiros an- 
nos. 

5 Entao chegar-me-hei eu a vos, a exer- 
cer o meu juizo, e eu serei humatestemunha 
veloz contra os feiticeiros, e contra os adulte- 
ros, e contra os perjuros, e contra os que 
defraudao o jornal do trabalhador, as viuvas, 
e os orfaos, e opprimem os estrangeiros, e 
nao me temfirao, diz o Senhor dos exercitos. 

6 Porque eu sou o Senhor, e nao me 
mudo: por isso he que vos, 6 filhos de 
Jacob, nao tendes sido ainda consumidos. 

7 Por quanto des dos dias de vossos pais 
vos apartastes das minhas leis, e nao as 
guardastes. Tornai para mim, e eu me 
tornei para vos, diz o Senhor dos exercitos. 
E dissestes : Como nos tornaremos nos ? 

8 Sera bem que hum homem crave a 
Deos, porque vos outros me cravais? E dis¬ 
sestes : Em que te cravamos nos? Nos di- 
zimos, e nas primicias. 

9 Por tanto vos fostes amaldicoados com 
a penuria, e vos, toda a na^ao, me cravais. 

10 Levai todos os vossos dizimos ao meu 
celleiro, e haja mantimento na minha casa, 
e depois d’isto fazei prova de mim, diz o Se¬ 
nhor : se nao vos abrir eu as cataractas do 
ceo, e se nao derramar eu a minha benf ao 
sobre vos em abundancia, 

11 E para vosfazer beneficioincreparei aos 
insectos devoradores das novidades, e elles 
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nao estragarao o fructo da vossa terra: nem 
haven't nos campos vinhas estereis, diz o Se- 
nhor dos Exercitos. 

12 E todas as Gentes vos chamarao dito- 
sos, porque vos sereis huma terra de de- 
licias, diz o Senhor dos Exercitos. 

13 As palavras que vos tendes dito contra 
mini tem-se multiplicado cad a vez mais : 
diz o Senhor. 

14 E dissestes : Que temos nos fallado 
contra ti ? Dissestes : Vao he o que serve 
a Deos: e que proveito he para nos o ter- 
mos guardado os seus preceitos, e o liaver- 
mos andado tristes diante do Senhor dos 
exercitos ? 

15 Por isso nos chamamos agora ditosos, 
aos Iiomens arrogantes: pois que elles sao 
os que se estabelecem vivendo na impieda- 
de, e os que tentarao a Deos, e se tirarao 
de todos os perigos. 

16 Entao fallarao os que temem ao Se¬ 
nhor, cada hum com o seu proximo: E o 
Senhor se poz attento, e os ouvio : e na sua 
presenya foi escrito hum livro de memoria, 
a favor dos que temem o Senhor, e consi- 
derao no seu nome. 

17 E no dia, em que eu hei de obrar, 
serao elles, diz o Senhor dos exercitos, o 
meu peculio: e eu os tratarei benignamen- 
te, como hum pai trata a seu filho que o 
serve. 

18 E vos mudareis entao de sentimento, 
e vereis, que diflferenfa ha entre o justo, e o 

impio: e entre o que serve a Deos, e o que 
nao o serve. 

CAPITULO IV. 
Dia de vingan^a contra os maos, e de salvagdo 

para os justos. Vincla de Elias. Con- 
versdo futura dos Judcos. 

EJORQUE eis-ahi vira hum dia semelhante 
a huma fornalha acceza : e todos os so- 

berbos, e todos os que commettem a impie- 
dade, serao como a palha: e este dia que esta 
para vir os abrazara, diz o Senhor dos exer¬ 
citos, sem lhes deixar nem raiz, nem germe. 

2 Mas para vos os que temeis o meu 
nome, nascera o sol da justifa, e estara a 
salvacao nas suas azas : vos sahireis entao, 
e saltareis, como os novilhos de huma ma- 
nada. 

3 E vos pizareis aos pes os impios, quan- 
do estes estiverem feitos como cinza debaixo 
da planta de vossos pes n’esse dia, em que 
eu hei de obrar, diz o Senhor dos exercitos. 

4 Lembrai-vos da lei de Moyses meu 
servo, a qual eu lhe dei em Horeb, para 
levar a todo o Israel os meus preceitos, e as 
minhas ordenanfas. 

5 Eis-ahi vos enviarei eu o propheta 
Elias, antes que venha o dia grande, e hor- 
rivel do Senhor. 

6 E elle convertera o cora^ao dos pais 
aos filhos, e o coracao dos filhos a seus 
pais: para nao succeder, que eu venha, e 
que lira a terra com anathema. 
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O SANTO EVANGELHO 

DE JESU CHRISTO 

SEGUNDO S. MATTHEUS. 

CAPITULO I. 
Genealogia de Jesu Christo, sua Concei^ao, 

e Naschnento. 
rVRO da gera^ao de Jesu Christo filho 
de David, filho de Abrahao 

2 Abrahao gerou a Isaac. 
E Isaac gerou a Jacob. 
E Jacob gerou a Judas, e a seus irmaos. 

3 E Judas gerou de Thamar a Fares, e a 
Zarao. 
E Fares gerou a Esron. 
E Esron gerou a Arao. 
4 E Arao gerou a Aminadab. 

E Aminadab gerou a Naasson. 
E Naasson gerou a Salmon. 

5 E Salmon gerou de Rahab a Booz. 
E Booz gerou de Ruth a Obed. 
E Obed gerou a Jesse. 
E Jesse gerou ao Rei David. 

6 E o Rei David gerou a Salamao da- 
quella que foi de Urias. 

7 E Salamao gerou a Roboao. 
E Roboao gerou a Abias. 
E Abias gerou a Asa.. 

8 E Asa gerou a Josafat. 
E Josafat gerou a Jorao. 
E Jorao gerou a Ozias. 

9 E Ozias gerou a Joathao. 
E Joathao gerou a Acaz. 
E Acaz gerou a Ezequias, 
10 E Ezequias gerou a Manasses. 

E Manasses gerou a Amon. 
E Amon gerou a Josias. 

11 E Josias gerou a Jeconias, e a seus 
irmaos na transmigracao de Babylonia. 

12 E depois da transmigrapao de Baby¬ 
lonia : 

Jeconias gerou a Salathiel. 
E Salathiel gerou a Zorobabel. 

13 E Zorobabel gerou a Abiud. 
E Abiud gerou a Eliacim. 
E Eliacim gerou a Azor. 

14 E Azor gerou a Sadoc. 
E Sadoc gerou a Aquim. 
E Aquim gerou a Eliud. 

15 E Eliud gerou a Eleazar. 
E Eleazar gerou a Mathan. 
E Mathan gerou a Jacob. 

16 E Jacob gerou a Jos6 Esposo de 
Maria, da qual nasceo Jesus, que se chama 
o Christo. 

[Port. Test.] 

17 De maneira que todas as gerapoes 
desde Abrahao ate David, sao quatorze ge¬ 
rapoes : e desde David ate a transmigrapao 
de Babylonia, quatorze gerapoes: e desde a 
transmigrapao de Babylonia ate Christo, 
quatorze gerapoes. 

18 Ora a Conceipao de Jesu Christo foi 
desta maneira : Estando ja Maria sua Mai 
desposada com Jose, antes de cohabitarem 
se achou ter ella concebido por obra do 
Espirito Santo. 

19 E Jose seu Esposo, como erajusto, e 
nao queria infamalla, resolveo deixalla se- 
cretamente. 

20 Mas andando elle com isto no pensa- 
mento, eis-que lhe appareceo em sonhos 
hum Anjo do Senhor, dizendo : Jose filho 
de David, nao temas receber a Maria tua 
mulher: porque o que nella se gerou, he 
obra do Espirito Santo. 

21 E ella parira hum Filho: e lhe cha- 
maras por nome JESUS : porque elle sal- 
vara o seu povo dos peccados defies. 

22 Mas tudo isto aconteceo para que se 
cumprisse o que fallou o Senhor pelo Pro- 
feta, que diz : 

23 Eis huma Virgem concebera, e parira 
hum Filho: e appellidallo-hao pelo nome de 
Emmanuel, que quer dizer, Deos com-nosco. 

24 E despertando Jose do somno, fez 
como o Anjo do Senhor lhe havia mandado, 
e recebeo a sua mulher. 

25 E elle nao a conheceo em quanto 
elle nao pario ao seu Primogenito : e lhe 
poz por nome Jesus. 

CAPITULO II. 
Chegada dos Magos, e suas offertas ao Deos 

Menino. Morte dos Innocentes por 
Herodes. Fugida de Jesus para o Fgyp- 
to, e a sua volta para Judea. 

ENDO pois nascido Jesus em Belem 
de Juda, em tempo do Rei Herodes, 

eis-que vierao do Oriente huns Magos a 
Jerusalem, 

2 Dizendo: Onde esta o Rei dos Ju- 
deos, que he nascido? porque nos vimos 
no Oriente a sua estrella, e viemos a ado- 
rallo. 

3 E o Rei Herodes ouvindo isto se tur- 
bou, e toda Jerusalem com elle. 
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4 E convocando todos os Principes! 
dos Sacerdotes, e os Escribas do povo, 
lhes perguntava, onde havia de nascer o 
Christo. 

5 E elles lhe disserao : Em Belem 
de Juda : Porque assim esta escrito pelo 
Profeta : 

6 E tu Belem, terra de Juda, nao es a 
de menus considerapao entre as principaes 
de Juda : porque de ti saliira o Conductor, 
que ha de commandar o meu povo de 
Israel. 

7 Entao Herodes tendo chamado secre- 
tamente os Magos, inquirio delles com todo 
o cuidado, que tempo havia que lhes appa- 
recera a estrella: 

8 E enviando-os a Belem, disse-lhes: 
Ide, e informai-vos bem que Menino he 
esse: o depois que o houverdes achado, 
vinde-mo dizer, para eu ir tambem ado- 
rallo. 

9 Elles tendo ouvido as palavras do Rei, 
partirao : e logo a estrella, que tinhao visto 
no Oriente, lhes appareceo, indo adiante 
delles, ate que chegando, parou sob re onde 
estava o Menino. 

10 E quando elles virao a estrella, foi so- 
bremaneira grande o jubilo, que sentirao. 

11 E entrando na casa, acharao o Me¬ 
nino com Maria sua Mai, e prostrando-se, 
o adorarao : e abrindo os seus cofres, lhe 
fizerao suas offertas de ouro, incenso, e 
myrrha. 

12 E havida resposta em sonhos, que nao 
tornassem a Herodes, voltarao por outro 
caminho para a sua terra. 

13 Partidos que elles forao, eis-que ap¬ 
pareceo hum Anjo do Senhor em sonhos 
a Jose, e lhe disse : Levanta-te, e toma o 
Menino, e sua Mai, e foge para o Egypto, 
e ficate la, ate que eu te avise. Porque 
Herodes tern de buscar o Menino para o 
matar. 

14 Jose levantando-se, tomou de noite 
o Menino, e sua Mai, e retirou-se para o 
Egypto: 

15 E alii esteve ate a morte de Herodes : 
para se cumprir o que proferira o Senhor 
pelo Profeta, que diz: Do Egypto chamei 
a meu Filho. 

16 Herodes entao vendo que tinha sido 
illudido dos Magos, ficou muito irado por 
isso, e mandou matar todos os meninos, 
que havia em Belem, e em todo o seu 
Termo, que tivessem dous annos, e dahi 
para baixo, regulando-se nisto pelo tem¬ 
po, que tinha exactamente averiguado dos 
Magos. 

17 Entao secumprioo que estava annun- 
ciado pelo Profeta Jeremias, que diz: 

18 Em Rama se ouvio hum clamor, hum 
choro, e hum grande lamento: vinha a ser 
Raquel chorando a seus filhos, sent admittir 
consolapao pela falta delles. 

19 eis-que 
sonhos 

E sendo morto Herodes, 
Anjo do Senhor appareceo em 
Jose no Egypto. 

20 Dizendo : Lavanta-te, e toma o Me¬ 
nino, e sua Mai, e vai para a terra de Israel: 
porque sao mortos os que buscavao o 
Menino para o matar. 

21 Jose levantando-se, tomou o Me¬ 
nino, e sua Mai, e veio para a terra de 
Israel. 

22 Mas ouvindo que Arquelao reinava 
na Judea em lugar de seu pai Herodes, 
temeo ir para la : e avisadn em sonhos, se 
retirou para as partes de Galilea. 

23 E veio morar em huma Cidade, que 
se chama Nazareth: para se cumprir o que 
fora dito pelos Profetas : Que sera chamado 
Nazareno. 

CAPITULO III. 
Vinda, e pregaqao do Baptista no Deserto. 

Reprehensao que da uos Fariseos, e Sad- 
duceos. Differenqa entre o seu Baptismo, 
e o de Jesu Christo. Desce o Espirito 
Santo sohre Jesu Christo, depois de Joao 
o baptizar. 0 Eterno Pai o acclarna seu 
Filho muito amado. 

1VT AQUELLES dias pois veio Joao Bap- 
tista pregando no deserto da Judea, 

2 E dizendo : Fazei penitencia: porque 
esta proximo o Reino dos Ceos. 

3 Porque este he de quern fallou o Pro¬ 
feta Isaias, dizendo : Voz do que clama no 
Deserto : Apparelhai o caminho do Se¬ 
nhor : endireitai as suas varedas. 

4 Ora o mesmo Joao tinha hum vestido 
de pelles de camello, e huma cinta de couro 
em roda dos seus rins : e a sua comida erao 
gafanhotos, e mel silvestre. 

5 Entao vinha a elle Jerusalem, e toda 
a Judea, e toda a terra da comarca do 
Jordao; 

6 E confessando os seus peccados, erao 
por elle baptizados no Jordao. 

7 Mas vendo que rnuitos dos Fariseos, e 
dos Sadduceos vinhao ao seu baptismo, lhes 
disse : Rapa de viboras, quern vos ensinou 
a fugir da ira vindoira. 

8 Fazei pois dignos frutos de penitencia. 
9 E nao queirais dizer dentro de vos 

mesmos : Nos temos por pai a Abrahao : 
porque eu vos digo, que poderoso he Deos 
para fazer que nasfao destas pedras filhos- a 
Abrahao. 

10 Porque ja o machado esta posto a 
raiz das arvores. Toda a arvore pois que 
nao da bom fruto, sera cortada, e lanpada 
no fogo. 

11 Eu na verdade vos baptizo em agua 
para vos trazer a penitencia : porem o que 
ha de vir depois de mim, he mais poderoso 
do que eu, e eu nao sou digno de lhe mi- 
nistrar o calfado : elle vos baptizara no 
Espirito Santo e em fogo. 
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12 A sua pa na sua mao se acha : e elle 
alimpara muito bem a sua eira : e reco- 
lhera o seu trigo no celleiro, mas queimara 
as palhas n’ hum fogo, que jamais se apa- 
gara. 

13 Entao veio Jesus de Galilea ao Jordao 
ter com Joao, para ser baptizado por elle. 

14 Porem Joao o impedia, dizendo: Eu 
sou o que devo ser baptizado por ti, e tu 
vens a mim? 

15 E respondendo Jesus, lhe disse: 
Deixa por ora: porque assim nos convem 
cumprir toda a justipa. Elle entao o deixou. 

16 E depois que Jesus foi baptizado: 
saliio 'logo para fora da agua: e eis-que se 
lhe abrirao os Ceos : e vio ao Espirito de 
Deos, que descia corao pomba, e que vinha 
sobre elle. 

17 E eis huma voz dos Ceos, que dizia : 
Este he meu Fillxo amado, no qual tenho 
posto toda a minha complacencia. 

CAPITULO IV. 
Vai Jesus para o Deserto, onde depois de 

jejuar quarenta dias, he tentado pelo de- 
monio. Chama os quatro Pescadores, Pe¬ 
dro, Andre, Tiago, e Joao. Annuncia o 
Evangel/io na Galilea. Cura muitos do- 
entes. Anda accompanhado de muito povo. 

NTAO foi levado Jesus pelo Espirito ao 
Deserto, para ser tentado pelo diabo. 

2 E tendo jejuado quarenta dias, e qua¬ 
renta noites, depois teve fome. 

3 E chegando-se a elle o tentador, lhe 
disse: Se es filho de Deos, dize que estas 
pedras se convertao em paes. 

4 Jesus respondendo lhe disse: Escrito 
esta: Nao so de pao vive o homem, mas de 
toda a palavra, que sahe da boca de Deos. 

5 Entao tomando-o o diabo o levou a 
Cidade Santa, e o poz sobre o pinnaculo do 
Templo, 

6 E lhe disse: Se 4s Filho de Deos, 
lanpa-te daqui abaixo. Porque escrito esta: 
Que mandou aos seus Anjos que cuidem 
de ti, e elles te tomarao nas palmas, para 
que nao succeda tropepares em pedra com o 
teu pc. 

7 Jesus lhe disse : Tambem esta escrito : 
Nao tentaras ao Senhor teu Deos. 

8 De novo o subio o diabo a hum monte 
muito alto : e lhe mostrou todos os Reinos 
do Mundo, e a gloria delles, 

9 E lhe disse: Tudo isto te darei, se 
prostrado me adorares. 

10 Entao lhe disse Jesus: Vai-te Sata- 
nas: Porque escrito esta: Ao Senhor teu 
Deos adoraras, e a elle so serviras. 

11 Entao o deixou o diabo: e eisque 
chegarao os Anjos, e o serviao. 

12 E quando ouvio Jesus, que Joao fora 
prezo, retirou-se para Galilea : 

13 E deixada a Cidade de Nazareth, 
veio habitar em Cafarnaum, Cidade Ma- 

ritima, nos confins de Zabidon, e Nef- 
thalim : 

14 Para se cumprir o que tinha dito o 
Profeta Isaias : 

15 A terra de Zabulon, e a terra de 
Nefthalim, a estrada que vai dar no mar 
alem do Jordao, a Galilea dos Gentios, 

16 Povo, que estava de assento nas trevas, 
vio huma grande luz : e aos que estavao de 
assento na regiao da sombra da morte, a 
estes appareceo a luz. 

17 Desde entao comepou Jesus a pregar, 
e a dizer: Fazei penitencia: porque esta 
proximo o Reino dos Ceos. 

18 E caminhando Jesus ao longo do 
mar de Galilea, vio dous irmaos, Simao, 
que se chama Pedro, e seu irmao Andre, 
que lanpavao a rede o mar, (porque erao 
Pescadores) 

19 E disse-lhes: Vinde apoz mim, e 
farei que vos sejais pescadores de homens. 

20 E elles sem mais detenpa, deixadas as 
redes, o seguirao. 

21 E passando dalli, vio outros dous 
irmaos, Tiago filho de Zebedeo, e Joao seu 
irmao, em huma barca com seu pai Zebedeo, 
que concertavao as suas redes : e os chainou. 

22 E elles no mesmo ponto, deixando as 
redes e o pai, forao em seu seguimento. 

23 E Jesus rodeava toda a Galilea, ensi- 
nando nas suas Synagogas, e pregando o 
Evangelho do Reino: e curando toda a 
casta de doencas, e toda a casta de enfermi- 
dades no povo. 

24 E correo a sua fama por toda a Syria, 
e lhe trouxerao todos os que se achavao 
enfermos, possuidos de varios achaques, e 
dores, e os possessos, e os lunaticos, c. os 
paralyticos, e os curou : 

25 E huma grande multidao de povo o 
foi seguindo de Galilea, e de Decapole, e de 
Jerusalem, e de Judea, e dalem do Jordao. 

CAPITULO V. 
Sermao das oito Bemaventurancas, pregado 

no monte. Os Apostolos, sal da terra, c 
luz do Mundo. Jesu Christo vindo ao 
Mundo, nao para destruir a Lei, 7nas para 
a aperfeiqoar. Que nos nao devemos irar 
contra o proximo, mas ir buscallo, quando 
elle esta queixoso de nos. Que se nao 
deve olhctr para a mulher com olhos impu- 
dicos. Que devemos cortar por tudo o que 
nos p'ode servir de occasiao de ruin a espi- 
ritual. Que a troco de se nao violar a 
caridade fraterna, devemos estar feitos a 
tudo cleixar, e a tudo soffrer. Que devemos 
ainar, e fazer bem a nossos inimigos. 

VENDO Jesus a grande multidao do 
povo, subio a hum monte, e depois de 

se ter sentado, se chegarao para o pe delle 
os seus Discipulos, 

2 E elle abrindo a sua boca os ensinava, 
dizendo: 
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3 Bemaventurados os pobres de espirito : 
porque delies he o Reino dos Ceos. 

4 Bemaventurados os mansos: porque 
elles possuirao a terra. 

5 Bemaventurados os que chorao : por¬ 
que elles serao consolados. 

6 Bemaventurados os que tem fome, e 
sede de justipa: porque elles serao fartos. 

7 Bemaventurados os misericordiosos: 
porque elles alcancarao misericordia. 

8 Bemaventurados os limpos de corapao : 
porque elles verao a Deos. 

9 Bemaventurados os pacificos: porque 
elles serao chamados filhos de Deos. 

10 Bemaventurados os que padecem per- 
seguip ao por amor de justipa : porque delles 
he o Reino dos Ceos. 

11 Bemaventurados sois, quando vos in- 
juriarem, e vos perseguirem, e disserem todo 
o mal contra vos mentindo, por meu res- 
peito : 

12 Folgai, e exultai, porque o vosso ga- 
. lardao he copioso nos Ceos: pois assim 

tambem perseguirao aos Profetas, que forao 
antes de vos. 

13 Vos sois o sal da terra. E se o sal 
erder a sua forpa, com que outra cousa se 
a de salgar? para nenhuma cousa mais 

fica servindo, senao para se lanpar fora, e 
ser pizado dos homens. 

14 Vos sois a luz do Mundo. Nao pode 
esconder-se huma Cidade, que esta situada 
sobre hum monte : 

15 Nem os que accendem huma luzerna, 
a mettem debaixo do alqueire, mas poe-a 
sobre o candiero, a fim de que ella de luz a 
todos os que estao na casa. 

16 Assim luza a vossa luz diante dos ho¬ 
mens : que elles vejao as vossas boas obras, 
e glorifiquem a vosso Pai, que esta nos 
Ceos. 

17 Nao julgueis que vim destruir a Lei, 
ou os Profetos : nao vim a destruillos, mas 
sim a dar-lhes cumprimento. 

18 Porque em verdade vos affirmo, que 
em quanto nao passar o Ceo e a terra, nao 
passara da Lei hum so i, ou hum til, sent 
que tudo seja cumprido. 

19 Aquelle pois, que quebrar hum destes 
minimos mandamentos, e que ensinar assim 
aos homens, sera chamado mui pequeno no 
Reino dos Ceos: mas o que os guardar, e 
ensinar a guardallos, esse sera reputado 
grande no Reino dos Ceos. 

20 Porque eu vos digo, que se a vossa 
justipa nao for maior, e mais perfeita, do 
que a dos Escribas, e a dos Fariseos, nao 
entrareis no Reino dos Ceos. 

21 Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Nao mataras: e quern matar sera reo no 
Juizo. 

22 Pois eu digo-vos : que todo o que se 
ira contra seu irmao, sera reo no Juizo, e o 
que disser a seu irmao, Raca: sera reo no 
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Conselho. E o que lhe disser, Es hum tolo, 
sera reo do fogo do inferno. 

23 Por tanto, se tu estas fazendo a tua 
offerta diante do altar, e te lembrar ahi, que 
teu irmao tem contra ti alguma cousa: 

24 Deixa alii a tua offerta diante do 
altar, e vai-te reconciliar primeiro com teu 
irmao ; e depois viras fazer a tua offerta. 

25 Concerta-te sem demora com o teu 
adversario, em quanto estas posto a cami- 
nho com elle : para que nao succeda, que 
elle adversario te entregue ao Juiz, e que o 
Juiz te entregu«#ao seu Ministro : e sejas 
mandado para a cadeia. 

26 Em verdade te digo, que nao sahiras 
da la, ate nao pagares o ultimo ceitil. 

27 Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Nao adulterants. 

28 Eu porem digo-vos: que todo o que 
olhar para huma mulher cubipando-a, ja no 
seu corapao adulterou com ella. 

29 E se o teu olho direito te serve de 
escandalo, arranca-o, e lanpa-o fora de ti: 
porque melhor te he que se perca hum de 
teus membros, do que todo o teu corpo seja 
lanpado no inferno. 

30 E se a tua mao direita te serve de es¬ 
candalo, corta-a, e lanpa-a fora de ti: por¬ 
que melhor te he que se perca hum de teus 
membros, do que todo o teu corpo va para 
o inferno. 

31 Tambem foi dito: Qualquer que se 
desquitar de sua mulher, delhe carta de 
repudio. 

32 Mas eu vos digo: Que todo o que 
repudiar a sua mulher, a nao ser por 
causa de fornicapao, a faz ser adultera: 
e o que tomar a repudiada, commette adul- 
terio. 

33 Igualmente ouvistes que foi dito aos 
antigos : Nao juraras falso : mas cumpriras 
ao Senhor os teus juramentos. 

34 Eu porem vos digo, que absoluta- 
mente nao jureis, nem pelo Ceo, porque he 
o Throno de Deos: 

35 Nem pela terra, porque he o assento 
de seus pes : nem por Jerusalem, porque he 
a Cidade do grande Rei: 

36 Nem juraras pela tua cabepa, pois 
nao podes fazer que hum cabello teu seja 
branco, ou negro. 

37 Mas seja o vosso fallar, sim, sim : 
nao, nao : porque tudo o que daqui passa, 
procede do mal. 

38 Vos tendes ouvido o que se disse: 
Olho por olho, e dente por dente. 

39 Eu porem digo-vos, que nao resistais 
ao que vos fizer mal: mas se alguem te ferir 
na tua face direita, offerece-lhe tambem a 
outra : 

40 E ao quequer demandar-te em Juizo, 
e tirar-te a tua tunica, larga-lhe tambem a 
capa : 

41 E se qualquer te obrigar a ir carrega- 
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do mil passos, vai com elle ainda mais ou- 
tros dous mil. 

42 Da a quem te pede, e nao voltes as 
costas ao que deseja que lhe emprestes. 

43 Tendes ouvido que foi dito : Amaras 
ao teu proximo, e aborreceras a teu inimigo. 

44 Mas eu vos digo : Amai a vossos ini- 
migos, fazei bem aos que vos tem odio: e 
orai pelos que vos perseguem, e calumniao : 

45 Para serdes filhos de vosso Pai, que 
esta nos Ceos: o qual faz nascer o seu Sol 
sobre bons e maos : e vir chava sobre justos 
e inj ustos. 

46 Porque se vos nao amais se nao os 
que vos amao, que recompensa haveis de 
ter? nao fazem os Publicanos tambern o 
mesmo ? 

47 E se vos saudardes somente aos vos¬ 
sos irmaos, que fazeis nisso de especial ? nao 
fazem tambern assim os Gentios ? 

48 Sede vos logo perfeitos, como tambern 
vosso Pai celestial he perfeito. 

CAPITULO VI. 
Como havemos de dar a esmola, e como liave- 

mos de orar. De bom espirito do jejum. 
Que nao devemos ajuntar thesouros, senao 
no Ceo. Que o nosso olho deve ser simples. 
Que nao podemos servir a dous Senhores. 
Que nao devemos inquietar-nos pelo que 
havemos de comer, ou vestir, ou pelo que 
ha de ser de nos. 

UARDAI-VOS nao fapais as vossos 
boas obras diante dos homens, com o 

fim de serdes vistos por elles : d’outra sorte 
nao tereis a recompensa da mao de vosso 
Pai, que esta nos Ceos. 

2 Quando pois das a esmola, nao fapas 
tocar a trombeta diante de ti, como practicao 
os hypoeritas nas Synagogas, e nas ruas, para 
serem honrados dos homens: Em verdade 
vos digo, que elles ja receberao a sua recom¬ 
pensa. 

3 Mas quando das a esmola, nao saiba 
a tua esquerda, o que faz a tua direita: 

4 Para que a tua esmola fique escondida, 
e teu Pai, que ve o que tu fazes em secreto, 
ta pagara. 

5 E quando orais, nao haveis de ser co¬ 
mo os hypoeritas, que gostao de orar em pe 
nas Synagogas, e nos cantos das ruas, para 
serem vistos dos homens: em verdade vos 
digo, que elles ja receberao a sua recom¬ 
pensa. 

6 Mas tu quando orares, entra no teu 
aposento, e fechada a porta, ora a teu Pai 
em secreto: e teu Pai, que ve o que se 
passa em secreto, te dara a paga. 

7 E quando orais nao falleis muito, co¬ 
mo os Gentios: pois cuidao que pelo seu 
muito fallar serao ouvidos. 

8 Nao queirais portanto parecer-vos com 
elles, porque vosso Pai sabe o que vos he 
necessario, primeiro que vos lho pepais. 

9 Assim pois he que vos haveis de orar. 
Padre nosso que estas nos Ceos : santificado 
seja o teu nome. 

10 Venha a nos o teu Reino: Seja feita 
a tua vontade, assim na terra, como no Ceo. 

11 O pao nosso, que he sobre toda 
substancia, nos da hoje. 

12 E perdoa-nos as nossas dividas, assim 
como nos tambern perdoamos aos nossos 
devedores: 

13 E nao nos deixes cahir em tentapao. 
Mas livra-nos do mal. Amen. 

14 Porque se vos perdoardes aos ho- 
mens as offensas que tendes delies; tambern 
vosso Pai Celestial vos perdoara os vossos 
peccados. 

15 Mas se nao perdoardes aos homens : 
tao pouco vosso Pai vos perdoara os vossos 
peccados. 

16 E quando jejuais, nao vos ponhais 
tristes como os hypoeritas : porque elles des- 
figurao os seus rostos, para fazer ver aos 
homens, que jejuao. Na verdade vos digo, 
que ja receberao a sua recompensa. 

17 Mas tu quando jejuas, unge a tua 
cabeca, e lava o teu rosto, 

18 A fim de que nao parepas aos homens 
que jejuas, mas somente a teu Pai, que esta 
presente a tudo o que ha de mais secreto : e 
tu Pai que ve o que se passa em secreto, te 
dara a paga. 

19 Nao queirais enthesourar para v6s 
thesouros na terra. Onde a ferrugem, e a 
trapa os consome; e onde os ladroes os de- 
senterrao, e roubao. 

20 Mas enthesourai para vos thesouros 
no Ceo onde nao os consume a ferrugem, 
nem a traca, e onde os ladroes nao os de- 
senterrao, nem roubao. 

21 Porque onde esta o teu thesouro, ahi 
esta tambern o teu corapao. 

22 0 teu olho he a luz do teu corpo. Se 
o teu olho for simples : todo o teu corpo 
sera luminoso. 

23 Mas se o teu olho for mao : todo o 
teu corpo estara em trevas. Se pois a luz, 
que em ti ha, sao trevas : quao grandes nao 
serao essas mesmas trevas ? 

24 Ninguem pode servir a dous Senhores : 
porque ou ha de aborrecer hum, e amar 
outro: ou ha de accommodar-se a este, e 
desprezar aquelle. Nao podeis servir a 
Deos, e as riquezas. 

25 Por tanto vos digo, nao andeis cuida- 
dosos da vossa vida, que comereis, nem para 
o vosso corpo, que vestireis. Nao he mais 
a alma, que a comida: e o corpo pais que 
o vestido ? 

26 Olhai para as aves do Ceo, que nao 
semeao, nem segao, nem fazem provimentos 
nos celleiros ; e com tudo vosso Pai celestial 
as sustenta. Por ventura nao sois vos muito 
mais do que ellas ? 

27 E qual de vos discorrendo pode ac^- 
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crescentar hum covado a sua estatura ? 
28 E porque andais vos sollicitos pelo 

vestido ? Considerai como crescem os lirios 
do eampo : elles nao trabalhao, nem fiao. 

29 Digo-vos mais, que nem Salamao em 
toda a sua gloria se cobrio jamais como 
hum destes. 

30 Pois se ao feno do campo, que hoje 
he, e a manha he lanpado no forno, Deos 
veste assim: quanto mais a vos, homens de 
pouca fe ? 

31 Nao vos afflijais pois, dizendo : que 
comeremos, ou que beberemos, ou com que 
nos cobriremos ? 

32 Porque os Gentios he que se canpao 
por estas cousas. Por quanto vosso Pai 
sabe, que tendes necessidade de todas ellas. 

33 Buscai pois primeiramente o Reino 
de Deos, e a sua. justica: e todas estas 
cousas se vos accrescentarao. 

34 E assim nao andeis inquietos pelo 
dia de a manha. Porque o dia de a manha 
a si mesmo trara seu cuidado : ao dia basta 
a sua propria afflicao. 

CAPITULO VII. 
Condcmndo-se os juizos temerarios. Que se 

nao devem dar as cousas santas aos cues. 
Que todo o que pecle, e busca, e bate ci 
porta, Deos o ove. Que devemos fazer ao 
proximo o que queremos que elle nos faqa. 
Que he extreita a porta, por onde se entra 
no Ceo. Como se hao de conhecer os Pro¬ 
fetas falsos. Como se ha de ouvir a pa- 
lavra de Deos. 

TVT AO queirais julgar, para que nao sejais 
julgados. 

2 Pois com o juizo com que julgardes, 
sereis julgados: e com a medida com que 
medirdes, vos medirao tambem a vos. 

3 Porque ves tu pois a aresta no olho 
de teu irmao, e nao ves a trave no teu olho ? 

4 Ou como dizes a teu irmao : Deixa-me 
tirarte do olho huma aresta, quando tu tens 
no teu huma trave? 

5 Ilypocrita, tira primeiro a trave do teu 
olho, e entao veras como has de tirar a aresta 
do olho de teu irmao. 

6 Nao deis aos caes o que he santo: nem 
lanceis aos porcos as vossas perolas, para 
que nao succeda que elles lhes ponhao os 
pes em sima, e tornado-se contra vos, vos 
despedaceim 

7 Pedi, e dar-se-vos ha: buscai, e acha- 
reis: batei, e abrir-se vosha. 

8 Porque todo o que pede, recebe : o 
que busca, acha e a quem bate, abrirse-ha. 

9 Ou qual de vos por ventura he o ho- 
mem, que se seu filho lhe pedir pao, lhe 
dara huma pedra ? 

10 Ou por ventura, se lhe pedir hum 
peixe, lhe dara huma serpente ? 

11 Pois se vos outros sendo maos, sa- 
beis dar boas dadivas a vossos filhos : quan- 
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to mais vosso Pai, que esta nos Ceos, dara 
bens aos que Ihos pedirem ? 

12 E assim tudo o que vos quereis que 
vos fapao os homens, fazei-o tambem 
vos a elles. Porque esta he a Lei, e os 
Profetas. 

13 Entrai pela porta estreita : porque 
larga he a porta, e espaf oso o caminho que 
guia para a perdipao, e muitos sao os que 
entrao por ella. 

14 Que estreita he a porta, e que aper- 
tado o caminho, que guia para a vida : 
e que poucos sao os que acertao com 
elle! 

15 Guardai-vos dos falsos Profetas, que 
vem a vos com vestidos de ovelhas, e den- 
tro sao lobos roubadores : 

16 Pelos seus frutos os conhecereis. 
Por ventura os homens colhem uvas dos 
espinhos, ou figos dos abrolhos ? 

17 Assim toda a arvore boa da bons 
frutos : e a ma arvore da maos frutos. 

18 Nao pode a arvore boa dar maos 
frutos : nem a arvore ma dar bons frutos. 

19 Toda a arvore, que nao da bom fruto, 
sera cortada, e metida no fogo. 

20 Assim pois pelos frutos delles os co¬ 
nhecereis. 

21 Nem todo o que me diz Senhor, 
Senhor, entrara no Reino dos Ceos : mas 
sim o que faz a vontade de meu Pai, que 
esta nos Ceos, esse entrara no Reino dos 
Ceos. 

22 Muitos me dirao naquelle dia: Se¬ 
nhor, Senhor, nao he assim que profetiza- 
mos em teu Nome, e em teu Nome expelli- 
mos os demonios, e em teu Nome obramos 
muitos prodigios? 

23 E eu entao lhes direi em voz bem 
intelligivel: Pois eu nunca vos conheci: 
apartai-vos de mim, os que obrais a iniqui- 
rlade. 

24 Todo aquelle pois, que ouve estas 
minhas palavras, e as observa, sera compa- 
rado ao homem sabio, que edificou a sua 
casa sobre rocha, 

25 E veio a chuva, e trasbordarao os 
rios, e assoprarao os ventos, e combaterao 
aquella casa, e ella nao cahio: porque es- 
tava fundada sobre rocha. 

26 E todo o que ouve estas minhas 
palavras, e as nao observa, sera comparado 
ao homem sem considerapao, que edificou 
a sua casa sobre area: 

27 E veio a chuva, e trasbordarao os 
rios, e assoprarao os ventos, e combaterao 
aquella casa, e ella cahio, e foi grande a 
sua ruina. 

28 E aconteceo, que tendo acabado Je¬ 
sus este discurso, estava o povo admirado 
da sua doutrina. 

29 Porque elle os ensinava, como quem 
tinha authoridade, e nao como os Escribas 
delles, e os Fariseos. 
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CAPITULO VIII. 
Sara Jesus Christo hum leproso. Admira, e 

louva a ft do Centuriao. Cura a sogra 
de Pedro. Expelle demonios. Manda a 
hum que o siga, e que se deixe de ir en- 
terror sen pai. Faz serenur huma tem¬ 
pest ade no mar. Permitte aos demonios 
que sdido de hum possesso, e que se vdo 
metter numa manada de porcos. 

DEPOIS que Jesus desceo do monte, 
foi muita a gente do povo, que o seguio : 

2 E eis-que vindo hum leproso, o ado- 
rava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem 
me podes alimpar. 

3 E Jesus estendendo a mao, tocou-o, 
dizendo : Pois eu quero. Fica limpo. E 
logo ficou limpa toda a sua lepra. 

4 Entao lhe disse Jesus: Ve nao o 
digas a alguem : mas vai, mostrate ao 
Sacerdote, e faze a olferta que ordenou 
Moyses, para Ihes servir de testemunho a 
elles. 

5 Tendo porem entrado em Cafarnaum, 
chegou-se a elle hum Centuriao, fazendo- 
lhe esta supplica, 

6 E dizendo : Senhor, o meu criado jaz 
em casa doente de huma paralysia, e padece 
muito com ella. 

7 Respondeo-lhe entao Jesus : Eu irei, 
e o curarei. 

8 E respondendo o Centuriao, disse: 
Senhor, eu nao sou digno de que entres na 
minha casa : porem manda-o so com a tua 
palavra, e o meu criado sera salvo. 

9 Pois tambem eu sou homem sujeito a 
outro, que tenho soldados as minhas ordens, 
e digo a hum : Vai acola, e elle vai: e a 
outro : Vein ca, e elle vem : e ao meu ser¬ 
vo : Faze isto, e elle o faz. 

10 E Jesus ouvindo-o assim fallar, ad- 
mirou-se, e disse para os que o seguiao : 
Em verdade vos affirmo, que nao achei 
tamanha fe em Israel. 

11 Digo-vos porem, que virao muitos do 
Oriente, e do Occidente, e que se sentarao 
a meza com Abrahao, e Isaac, e Jacob no 
Reino dos Ceos : 

12 Mas que as filhos do Reino serao 
lanpados nas trevas exteriores : alii havera 
choro, e ranger de dentes. 

13 Entao disse Jesus ao Centuriao: Vai, 
e fapa-se-te segundo tu creste. E naquella 
mesma hora ficou sao o criado. 

14 E tendo chegado Jesus a casa de 
Pedro, vio que a sogra delle estava de 

■cama, e com febre : 
15 E tocou-lhe na mao, e a febre a 

deixou, e ella se levantou, e se poz a ser- 
villos. 

16 Sobre a tarde porem lhe pozerao 
diante muitos endemoninhados : e elle com 
a sua palavra expellia os espiritos : e curou 
todos os enfermos : 

17 Para se cumprir o que estavq annun- 
ciado pelo Profeta Isaias, que diz : Elle 
mesrno tomou as nossas enfermidades : e 
carregou com as nossas doenpas. 

18 Ora vendo-se Jesus rodeado de muito 
povo, mandou-lhes que passassem para a 
banda d'alem do lago. 

19 Entao chegando-se a elle hum Es- 
criba, lhe disse: Mestre, eu seguirte hei, 
para onde quer que fores. 

20 Ao que Jesus lhe respondeo : As ra- 
posas tern covas, e as aves do Ceo ninhos : 
porem o Filho do Homem nao tem onde 
reclinar a cabepa. 

21 E outro de seus Discipulos lhe disse : 
Senhor, deixa-me ir primeiro e enterrar meu 
pai. 

22 Mas Jesus lhe respondeo: Segue-me, 
e deixa que os mortos sepultem os seus 
mortos. 

23 E entrando elle n’ huma barca, o se- 
guirao seus Discipulos: 

24 E eis-que sobreveio no mar huma 
grande tempestade, de modo que a barca 
se cobria das ondas, e entretanto elle 
dormia. 

25 Entao se chegarao a elle seus Disci¬ 
pulos, e o acordarao, dizendo : Senhor, sal- 
va-nos, que perecemos. 

26 E Jesus lhes disse : Porque temeis, 
homens de pouca fe ? E levantando-se, poz 
preceito ao mar, e aos ventos, e logo se se¬ 
guio huma grande bonanpa. 

27 E os homens se admirarao, dizendo : 
Quem he este, que os ventos, e o mar lhe 
obedecem ? 

28 E quando Jesus passou a. outra parte 
do lago, ao paiz dos Gerasenos, vierao lhe 
ao encontro dous endemoninhados, que sa- 
hiao dos sepulcros, em extremo furiosos, de 
tal maneira, que ninguem ousava passar por 
aquelles caminhos. 

29 E gritarao logo ambos, dizendo: 
Que temos nos comtigo, Jesus Filho de 
Deos? Vieste aqui atormentar-nos antes 
de tempo ? 

30 Ora em alguma distancia defies an- 
dava huma manada de muitos porcos pas- 
tando. 

31 E os demonios o rogavao, dizendo: 
Se nos lanpas daqui, mandanos para a 
manada dos porcos. 

32 E elle lhes disse : Ide. E sahindo 
elles se forao aos porcos, e no mesmo 
ponto toda a manada correo impetuosa- 
rnente por hum despenhadeiro -a precepi- 
tar-se no mar: e morrerao affogados nas 
aguas. 

33 E os pastores fugirao : e vindo a 

Cidade, contarao tudo, e o successo dos 
que tinhao sido endemoninhados. 

34 E logo toda a Cidade sahio a encon- 
trar-se com Jesus: e quando o virao, pedi- 
rao-lhe que se retirasse do seu termo. 
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CAPITULO IX. 
Sara Jesu Christo hum paralytico. De- 

clara o poder que tem de per dour pcccados. 
Chama a Mattheus. Murmuraqdo dos 
Furiseos, por verem comer o Senhor com 
os peccadores. Cura huma mulher, que 
padecia hum jiuxo de sangue, e resuscita 
huma menina. F)a vista a dous cegos, e 
falla a hum endemoninhado mudo. 

ENTRANDO em huma barca, passou 
a outra banda, e foi a sua Cidade, 

2 E eis-que lhe apresentarao hum para¬ 
lytico, que jazia em hum leito. E vendo 
Jesus a fe delles, disse ao paralytico : Fi- 
lho tem confianfa, perdoados te sao teus 
peccados. 

3 E logo alguns dos Escribas disserao 
dentro de si: Este blasfema. 

4 E como visse Jesus os pensamentos 
delles, disse: Porque cogitais mal nos 
vossos corajoes ? 

5 Que cousa he mais facil, dizer: Per¬ 
doados te sao teus peccados: ou dizer : 
Levanta-te, e anda? 

6 Pois para que saibais, que o Filho do 
homem tem poder sobre a terra de per- 
doar peccados, disse elle entao ao para¬ 
lytico : Levanta-te, toma o teu leito, e vai 
para tua casa. 

7 E elle se levantou, e foi para sua casa. 
8 E vendo isto as gentes, temerao, e 

glorificarao a Deos, que deo tal poder aos 
homens. 

9 E passando Jesus dalli, vio hum ho¬ 
mem, que estava sentado no Telonio, cha- 
mado Mattheus: E lhe disse : Segue-me. 
E levantando-se elle, o seguio. 

10 E aconteceo que estando Jesus 
sentado a mesa n’huma casa, eis-que 
vindo muitos publicanos, e peccadores, se 
sentarao a comer com elle, e com os seus 
Discipulos. 

11 E vendo isto os Fariseos, diziao aos 
seus Discipulos: Porque como o vosso 
Mestre com os publicanos, e peccadores ? 

12 Mas ouvindo-os Jesus, disse, Os saos 
nao tem necessidade de Medico, mas sim 
os enfermos. 

13 Ide pois, e aprendei o que quer 
dizer : Misericordia quero, e nao sacrificio. 
Por quanto eu nao vim a chamar os justos, 
mas os peccadores. 

14 Entao vierao ter com elle os Disci¬ 
pulos de Joao, dizendo : Qual he a razao, 
porque nos, e os Fariseos jejuamos com 
frequencia : e os teus Discipulos nao je- 
juao ? 

15 E Jesus lhes disse : Por ventura po- 
dem estar tristes os Filhos do Esposo, em 
quanto esta com elles o Esposo? Mas virao 
dias, em que lhes sera tirado o Esposo : e 
entao elles jejuarao. 

16 E ninguem deita remendo de panno 
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novo em vestido velho: porque leva 
quanto alcanna do vestido, e se fez maior 
a rotura. 

17 Nem deitao vinho novo em odres 
velhos ; d’outra maneira rebentao os odres ; 
e se vai o vinho, e se perdem os odres. 
Mas deitao vinho novo em odres novos : e 
assim ambas as cousas se conservao. 

18 Dizendo-lhes elle estas cousas, eis- 
que hum Principe se chegou a elle, e o 
adorou, dizendo : Senhor, agora acaba de 
espirar minha filha : mas vem tu, poe a tua 
mao sobrella, e vivira. 

19 E Jesus levantando-se o foi seguindo 
com seus Discipulos. 

20 E eisque huma mulher, que havia 
doze annos padecia hum fluxo de sangue, 
se chegou por detras delle, e lhe tocou a 
orla do vestido. 

21 Porque hia dizendo dentro de si : Se 
eu tocar ainda que seja somente o seu ves¬ 
tido, serei curada. 

22 E voltando Jesus, e vendo-a, disse; 
Tem confianpa, Filha, a tua fe te sarou. E 
ficou sa a mulher, desde aquella hora. 

23 E depois que Jesus chegou a casa 
d’aquelle Principe, e vio os tocadores de 
frautas, e huma multidao de gente, que 
fazia rebolico, disse : 

24 Retirai-vos : porque a menina nao 
esta morta, mas dorrne. E elles o escar- 
neciao. 

25 E tendo sahido a gente, entrou 
Jesus : e a tomou pela mao. E a menina 
se levantou. 

26 E correo esta fama por toda aquella 
terra. 

27 E passando Jesus daquelle lugar o 
seguirao dous cegos, gritando, e dizendo: 
Tem misericordia de nos, Filho de David. 

28 E chegando a casa vierao a elle os 
cegos. E Jesus lhes disse: Credes, que 
vos posso fazer isto a vos-outros ? Disserao 
elles: Sim, Senhor. 

29 Entao lhes tocou os olhos, dizendo ; 
Fafa-se-vos segundo a vossa fd. 

30 E forao abertos os seus olhos; e Je¬ 
sus os ameacou, dizendo : Vede la que o 
nao saiba alguem. 

31 Mas elles sahindo dalli, divulgarao 
por toda aquella terra o seu Nome. 

32 E logo que sahirao, lhe apresentarao 
hum homem mudo possuido do demonio. 

33 E depois que foi expellido o demonio, 
fallou o mudo, e se admirarao as gentes, 
dizendo : Nunca tal se vio em Israel. 

34 Pcrem os Fariseos diziao : Elle em 
virtude do Principe dos demonios lan^a 
fora os Demonios. 

35 Entretanto hia Jesus dando volta por 
todas as Cidades, e Aldeias, ensinando nas 
Synagogas delles, e pregando o Evangelho 
do Reino, e curando toda a doenja, e toda 
a enfermidade. 
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36 E olhando para aquellas gentes, se 
compadeceo dellas: porque estavao fatiga- 
das, e quebrantadas corao ovelhas que nao 
tem pastor. 

37 Entao disse a seus Discipulos: a 
seara verdadeiramente he grande, mas os 
obreiros poucos. 

38 Rogai pois ao Senhor da seara, que 
envie obreiros a sua seara. 

CAPITULO X. 
Envia Jesu Christo os doze Apostolos a pre- 

gar, e instrue-os. Descrevem-se os seus 
nomes. Exhorta-os a padecer, e soffrer. 
Diz-lhes que nao viera ao Mundo trazer 
paz, mas trazer guerra. Que he necessa- 
rio confessallo diante dos homens, e prezar 
rnais do que tudo o seu Nome. Que o que 
honra aos seus servos, a elle honra, e delle 
tera a recompensa. 

NTAO convocados os seus doze Dis- 
eipulos, deo-lhes Jesus poder sobre os 

espiritos immundos, para os expellirem, e 
para curarem todas as doenpas, e todas as 
enfermidades. 

2 Ora os nomes dos doze Apostolos sao 
estes: O primeiro, Simao, que se chama 
Pedro, e Andre seu irmao. 

3 Tiago filho de Zebedeo, e Joao seu 
irmao, Filippe, e Bartholomeu, Thome, e 
Mattheus, o Publicano, Tiago filho de 
Alfeo, e Thaddeo, 

4 Simao Cananeo, e Judas Iscariotes, 
que foi o que o entregou. 

5 A estes doze enviou Jesus: dando-lhes 
estas instrucpoes, dizendo: Nao ireis cami- 
nho de Gentios, nem entreis nas Cidades 
dos Samaritanos : 

6 Mas ide antes as ovelhas, que perece- 
rao da casa de Israel. 

7 E pondo-vos a caminho pregai, dizen¬ 
do : Que esta proximo o Reino dos Ceos. 

8 Curai os enfermos, resuscitai os mortos, 
alimpai os leprosos, expelli os demonios : 
dai de grapa, o que de grapa recebestes. 

9 Nao possuais ouro, nem prata, nem 
tragais dinheiro nas vossas cintas : 

10 Nem alforje para o caminho, nem 
duas tunicas, nem calpado, nem bordao: 
porque digno he o trabalhador do seu ali- 
mento. 

HE em qualquer Cidade, ou Aldeia, 
em que entrardes, informai-vos de quem 
ha nella digno: e ficai ahi ate que vos 
retireis. 

12 E ao entrardes na casa, saudai-a, di¬ 
zendo : Paz seja nesta casa. 

13 E se aquella casa na realidade o me- 
recer, vira sobre ella a vossa paz: e se o 
nao merecer, tomara para vos a vossa paz. 

14 Succedendo nao vos querer alguem 
em casa, nem ouvir o que dizeis: ao sahir 
para fora de casa, ou da Cidade, sacudi o 
po de vd'ssos p£s. 

15 Em verdade vos affirmo isto : Menos 
rigor experimentara no dia do Juizo a terra 
de Sodoma, e de Gomorrha, do que aquella 
Cidade. 

16 Vede que eu vos mando como ovelhas 
no meio de lobos. Sede logo prudentes 
como as serpentes, e simplices como as 
pombas. 

17 Mas guardai-vos dos homens. Por¬ 
que elles vos farao comparecer nos seus 
juizos, e vos farao apoutar nas suas Syna- 
gogas: 

18 E vos sereis levados por meu respeito 
a presenca dos Governadores, e dos Reis, 
para lhes servirdes a elles, e aos Gentios de 
testemunho. 

19 E quando vos levarem, nao cuideis 
como, ou o que haveis de fallar : porque 
naquella hora vos sera inspirado o que ha¬ 
veis de dizer: 

20 Porque nao sois vos os que fallais, 
mas o Espirito de vosso Pai he o que falla 
em vos. 

21 E hum irmao entregara a morte a 
outro irmao, e o pai ao filho : e os filhos se 
levantarao contra os pais, e lhes darao a 
morte: 

22 E vos por causa do meu Nome sereis 
o odio de todos: aquelle porem que perse- 
verar ate o fim, esse he o que sera salvo. 

23 Quando porem vos perseguirem numa 
Cidade, fugi para outra. Em verdade vos 
affirmo, que nao acabareis de correr as Ci¬ 
dades de Israel, sem que venha o Filho do 
Homem. 

24 Nao he o Discipulo mais que seu 
Mestre, nem o Servo mais que seu Senhor: 

25 Basta ao Discipulo ser como seu 
Mestre: e ao Servo, como seu Senhor. Se 
elles chamarao Beelzebu ao Pai de Familia: 
quanto mais aos seus domesticos ? 

26 Pois nao os temais : Porque nada 
ha encoberto, que se nao venha a desco- 
brir: nem occulto, que se nao venha a saber. 

27 O que eu vos digo as escuras, dizei-o 
as claras : e o que se vos diz ao ouvido, pub- 
licai-o dos telhados. 

28 E nao temais aos que matao o corpo, 
e nao podem matar a alma : temei antes 
porem ao que pode lanpar no inferno tanto 
a alma como o corpo. 

29 Por ventura nao se vendem dous pas- 
sarinhos por hum asse : e hum delies nao 
cahira sobre a terra sem vosso pai ? 

30 E ate os mesmos cabellos da vossa 
cabepa todos elles estao contados. 

31 Nao temais pois: que mais valeis vos 
que muitos passaros. 

32 Todo aquelle pois, que me confessar 
diante dos homens, tambem eu o confes- 
sarei diante de meu Pai, que esta nos Ceos : 

33 E o que me negar diante dos homens, 
tambem eu o negarei diante de meu Pai, 
que esta nos Ceos. 
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34 Nao julgueis que vim trazer paz a 
terra: nao vim trazer-lhe paz mas espada : 

35 Porque vim a separar ao homem con¬ 
tra seu pai, e a filha contra seu mai, e a 
nora contra sua sogra : 

36 E os inimigos do homem serao os seus 
mesmos domesticos. 

37 O que ama o pai, ou a mai mais do 
que a mim, nao he digno de mim: e o que 
ama o filho, ou a filha mais do que a mim, 
nao he digno de mim. 

38 E o que nao toma a sua cruz/e nao 
me segue, nao he digno de mim. 

39 O que acha a sua alma, perdella-ha: e o 
que perder a sua alma por mim, achalla-ha. 

40 O que a vos vos recebe, a mim me 
recebe: e o que a mim me recebe, recebe 
aquelle que me enviou. 

41 O que recebe hum Profeta na qua- 
lidade do Profeta, recebera a recompensa 
de Profeta, e o que recebe hum justo na 
qualidade de justo, recebera a recompensa 
de justo. 

42 E todo o que der a beber a hum 
d’aquelles pequeninos hum copo d’agua fria 
so pela razao de ser meu Discipulo : na ver- 
dade vos digo, que nao perdera a sua re¬ 
compensa. 

CAPITULO XE 
Manda o Baptista dcs da prizao perguntar 

a Jesus, se elle he o Messias promettido. 
Jesus o louva em presenca do povo. Com- 
para os Judeos aos meninos, que brinqao 
no terreiro. Reprehende, e ameaqa as 
Cidades, que se nao tinhdo convertulo com 
seus milagres. Convida que venhdo a elle 
os que estao fatigados. l)iz que o seujugo 
he suave. 

ACONTECEO, que quando Jesus aca- 
^ bou de dar estas instrucpoes aos seus 

doze Discipulos, passou dalli a ensinar, e 
pregar nas Cidades delies. 

2 E como Joao estando no carcere tivesse 
ouvido as obras de Christo, enviando dous 
de seus Discipulos, 

3 Lhe fez esta pergunta: Tu 6s o que 
has de vir, ou he outro o que esperamos ? 

4 E respondendo Jesus, lhes disse: Ide 
contar a Joao o que ouvistes e vistes. 

5 Os cegos vem, os coxos andao, os 
leprosos alimpao-se, os surdos ouvem, os 
mortos resurgem, aos pobres annuncia-se- 
Ihes o Evangelho. 

6 E bemaventurado aquelle, que nao for 
escandalizado em mim. 

7 E logo que elles se forao, comefou 
Jesus a fallar de Joao as gentes: Que 
sahistes vos a ver no Deserto? huma cana 
agitada do vento ? 

8 Mas que sahistes a ver? hum homem 
vestido de roupas delicadas? Bern vedes 
que os que vestem roupas delicadas, sao os 
que assistem nos Palacios dos Reis. 

*10 

9 Mas que sahistes a ver ? hum Profeta ? 
Certamente vos digo, e ainda mais do que 
Profeta. 

10 Porque este he, de quem esta escrito : 
Eis ahi envio eu o meu Anjo ante a tua face, 
que apparelhara o teu caminho diante de ti. 

11 Na verdade vos digo, que entre os 
nascidos de mulheres nao se levantou outro 
maior que Joao Baptista : mas o que he 
menor no Reino dos Ceos, he maior do que 
elle. 

12 E dds dos dias de Joao Baptista 
ategora, o Reino dos Ceos padece forpa, e 
os que fazem violencia, sao os que o arre- 
batao. 

13 Porque todos os Profetas, e a Lei ate 
Joao profetizarao: 

14 E se vos o quereis bem comprehender, 
elle mesmo he o Elias que ha de vir: 

15 0 que tem ouvidos de ouvir, oupa. 
16 Mas a quem direi eu que he seme- 

lhante esta gerapao ? He semelhante aos 
meninos, que estao sentados na prapa: que 
gritando aos seus iguaes, 

17 Dizem : Nos cantamos-vos ao som da 
gaita, e vos nao bailastes: choramos-vos, e 
nao chorastes. 

18 Porque veio Joao, que nao comia 
nem bebia, e dizem : Elle tem demonio. 

19 Veio o Filho do Homem, que come 
e bebe, e dizem: Eis-aqui hum homem 
glotao e bebedor de vinho, amigo de Pub- 
licanos e de peccadores. Mas a sabedoria 
foi justificada por seus filhos. 

20 Entao comepou a lanpar em rosto 
as Cidades, em que forao obradas tantas 
das suas maravilhas, que nao haviao feito 
penitencia. 

21 Ai de ti Corozain, ai de ti Bethsaida: 
que se em Tyro, e em Sidonia se tivessem 
obrado as maravilhas que se obrarao em 
vos, muito tempo ha que ellas teriao feito 
penitencia em cilicio e em cinza. 

22 Eu vos digo com tudo: que havera 
menos rigor para Tyro e Sidonia, que para 
vos outros no dia do Juizo. 

23 E tu, Cafarnaum, elevar-te-has por 
ventura ate o Ceo ? has de ser abitida ate o 
inferno: porque se em Sodoma se tivessem 
feito os milagres, que se fizerao em ti, talvez 
que ella tivesse permanecido ate ao dia 
d’hoje. 

24 Eu vos digo com tudo, que no dia do 
Juizo havera menos rigor para a terra de 
Sodoma, que para ti. 

25 Naquelle tempo respondendo Jesus, 
disse: Gracas te dou a ti, Pai, Senhor do 
Ceo e da terra, porque escondeste estas - 
cousas aos sabios e entendidos, e as reve- 
laste aos pequeninos. 

26 Assim he, Pai: porque assim foi do 
teu agrado. 

27 Todas as cousas me forao entregues 
por meu Pai. E ninguem conhece o Filho 
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senao o Pai: nem alguem conhece o Pai 
senao o Filho, e a quem o Filho o quizer 
revelar. 

28 Vinde a mim todos os que andais em 
trabalho, e vos achais carregados, e eu vos 
alliviarei. 

29 Tomai sobre vos o meu jugo, e apren- 
dei de mim que sou manso e humilde de 
corapao : e achareis descanpo para as vos- 
sas almas. 

30 Porque o meu jugo he suave, e o meu 
pezo leve. 

CAPITULO XII. 
Defende Jesu Christo seus Discipulos, que 

haviao colhido humas espigas em dia de 
sabbado. Cura o que tinlui huma das maos 
resiccada. Manda a outros muitos que 
curou, que o nao digao por ora. Convence 
a calumnia dos Fariseos, que attribuido a 
Beelzebu a liberdade que elle dera a hum 
possesso. Declara ser irremissivel o pec¬ 
cado contra o Fspirito Santo. Diz que se 
ha de dar conta de toda a palavra ociosa. 
Nao mostra aos Judeos outro prodigio que 
o do Profeta Jonas. Declara por sua nidi, 
e por seus irmdos, todos os que fazem a 
vontade de seu Eterno Pai. 

JVTAQUELLE tempo, n’hum dia de sab- 
bado, sahio Jesus caminhando ao longo 

dos paes: e seus Discipulos, que tinhao 
fome, comeparao a colher espigas, e a co¬ 
mer dellas. 

2 E vendo isto os Fariseos, lhe disserao 
Eis-ahi estao fazendo os teus Discipulos o 
que nao he permittido fazer nos sabbados. 

3 Porem elle lhes disse : Nao tendes lido 
o que fez David, quando elle teve fome, e 
os que com elle estavao : 

4 Como entrou na Casa de Deos, e comeo 
os Paes da Proposipao, os quaes nao era 
licito comer nem a elle, nem aos que com 
elle estavao, mas unicamente aos sacerdotes ? 

5 Ou nao tendes lido na Lei, que os 
sacerdotes nos Sabbados no templo que- 
brantao o sabbado, e ficao sem peccado ? 

6 Pois digo-vos, que aqui esta o que he 
maior que o Templo. 

7 E se vos soubesseis o que he, Miseri- 
cordia quero, e nao sacrificio, jamais con- 
demnareis aos innocentes: 

8 Porque o Filho do Ilomem he Senhor 
ate do Sabbado mesmo. 

9 E depois de partir dalli, veio a Syna- 
goga delies: 

10 E eis-que apparece hum homem que 
tinha resiccada huma das maos, e elles para 
terem de que o arguir, lhe fizerao esta per- 
gunta, dizendo: He por ventura licito curar 
nos Sabbados ? 

11 E elle lhes disse : Que homem havera 
por acaso entre vos, que tenha huma ovelha, 
e que se astalhe cahir no Sabbado em huma 
cova, nao lhe lance a mao para dalli a tirar? 

12 Ora quanto mais excellente he hum 
homem, do que huma ovelha? Logo he 
licito fazer bem nos dias de Sabbado. 

13 Entao disse para o homem: Estende 
a tua mao. E elle a estendeo, e lhe foi 
restituida saa como a outra. 

14 Mas os Fariseos sahindo dalli consul- 
tavao contra elle, como o fariao morrer. 

15 E Jesus sabendo-o, se retirou da- 
quelle lugar, e forao muitos a pos elle, e os 
curou a todos: 

16 E lhes poz preceito, que nao desco- 
brissem quem elle era. 

17 Para que se cumprisse o que foi 
annunciado pelo Profeta Isaias, que diz : 

18 Eis-aqui o meu Servo, que eu escolhi, 
o meu Am ado, em quem a minha alma tern 
posto a sua complacencia. Porei o meu 
espirito sobre elle, e elle annunciara as 
gentes a justipa. 

19 Nao contendera, nem clamara, nem 
ouvira algum a sua voz nas pracas: 

20 Nao quebrara a cana, que esta de- 
primida, nem apagara a torcida que fumega, 
ate que saia victoriosa a sua justipa : 

21 E as Gentes esperarao no seu Nome. 
22 Entao lhe trouxerao hum endemo- 

ninhado, cego, e mudo, e elle o curou, de 
sorte que fallava e via. 

23 E ficavao pasmadas todas as gentes, 
e diziao : Por ventura he este o Filho de 
David ? 

24 Mas os Fariseos ouvindo isto diziao : 
Este nao lanpa fora os demonios, senao 
em virtude de Beelzebu Principe dos de¬ 
monios. 

25 E Jesus sabendo os pensamentos 
delles, lhes disse: Todo o Iteino dividido 
contra si mesmo, sera desolado: e toda a 
C’idade, ou casa dividida contra si mesma, 
nao subsistira. 

26 Ora se Satanas lanca fora a Satanas, 
esta elle dividido contra si mesmo: como 
persistira logo o seu reino ? 

27 E se eu lanpo fora os demonios em 
virtude de Beelzebu, em virtude de quem os 
expellem vossos filhos? Por isso he que 
elles serao os vossos Juizes. 

28 Se eu porem lanpo fora os demonios 
pela virtude do Espirito de Deos, logo he 
chegado a vos o Reino de Deos: 

29 Ou como pode alguem entrar na casa 
do vaiente, e saquear os seus moveis, se 
antes nao prender o vaiente? e entao lhe 
saqueara a casa. 

30 O que nao he comigo, he contra mim: 
e o que nao ajunta comigo, desperdipa. 

31 Por tanto vos digo : Todo o peccado, 
e blasfemia serao perdoados aos homens, 
porem a blasfemia contra o Espirito Santo 
nao lhes sera perdoada. 

32 E todo o que disser alguma palavra 
contra o Filho do Homem, perdoar-se-lhe- 
ha : porem o que a disser contra o Espirito 
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Santo, nao se Ihe perdoara, nera neste Mun- 
do, nem no outro. 

33 Ou fazei a arvore boa, e o seu fruto 
bom : ou fazei a arvore ma, e o seu fruto 
mao : pois que pelo fruto he que a arvore 
se conhece. 

34 Rapa de Viboras, como podeis fallar 
cousas boas sendo maos? porque a boca 
falla o de que esta cheio a coracao. 

35 O homem bom do bom thesouro tira 
boas cousas: mas o homem mao do mao 
thesouro tira mas cousas. 

36 E digo-vos que de toda a palavra 
ociosa, que fallarem os homens, darao conta 
della no dia do Juizo. 

37 Porque pelas tuas palavras seras jus- 
tificado, e pelas tuas palavras seras condem- 
nado. 

38 Entao lhe tornarao alguns dos Escri- 
bas e Fariseos, dizendo: Mestre, nos qui- 
zeramos ver-te fazer algum prodigio. 

39 Elle lhes respondeo, dizendo: Esta 
gerapao ma e adultera pede hum prodigio : 
mas nao lhe sera dado outro prodigio, senao 
o prodigio do Profeta Jonas. 

40 Porque assim como Jonas esteve no 
ventre da balea tres dias e tres noites; assim 
estara o Filho do Homem tres dias e tres 
noites no coracao da terra. 

41 Os habitantes de Ninive se levantarao 
no dia do Juizo com esta gerapao, e a con- 
demnarao : porque fizerao penitencia com 
a pregapao de Jonas. E eis-aqui esta neste 
lugar quem he mais do que Jonas. 

42 A Rainha do Meiodia se levantara no 
dia do Juizo com esta gerapao, e a condem- 
nara: porque veio la das extremidades da 
terra a ouvir a sabedoria de Salamao, e eis 
aqui esta neste lugar quem he mais do que 
Salamao. 

43 E quando o espirito immundo tern 
sahido de hum homem, anda por lugares 
seccos buscando repouso, e nao no acha. 

44 Entao diz : Voltarei para minha casa, 
donde sahi. E quando vem a acha desoc- 
cupada, varrida, e ornada. 

45 Entao vai, e ajunta a si outros sete 
espiritos peiores do que elle, e entrando ha- 
bitao alii: e o ultimo estado daquelle ho¬ 
mem fica sendo peior que o primeiro. As¬ 
sim tambem acontecera a esta gerapao pes- 
sima. 

46 Estando elle ainda fallando ao Povo, 
eis-que se achavao da parte de fora sua mai 
e seus irmaos, que procuravao fallar-lhe. 

47 E hum lhe disse : Olha que tua mai 
e teus irmaos estao alii fora, e te buscao. 

48 E elle respondendo ao que lhe fallava, 
lhe disse: Quem he minha Mai, e quem 
sao os meus irmaos ? 

49 E estendendo a mao para seus Disci- 
pulos, disse: Eis-alli minha Mai, e meus 
irmaos. 

50 Porque todo aquelle que fizer a von- 
*12 

tade de meu Pai que esth nos Ceos, esse 
he meu irmao, e irma, e mai. 

CAPITULO XIII. 
Jesus sentado em huma barca propbe ao povo 

varias parabolas, como a do scmeador, e a 
do joio misturado no trigo. Elle as ex¬ 
plica particularmente a seus Discipidos. 
Ensinando em Nazareth, diz que hum 
Profeta so na sua Patria deixa de ter 
estimagao. 

1VFAQUELLE dia sahindo Jesus de casa, 
* sentou-se a borda do mar. 
2 E vierao para elle muitas gentes, de 

tal sorte que entrando em huma barca se 
assentou: e toda a gente estava em pe na 
ribeira, 

3 E lhes fallou muitas cousas por para¬ 
bolas, dizendo: Eis-ahi que sahio o que 
semea, a semear. 

4 E quando semeava, huma parte da se- 
mente cahio junto de estrada, e vierao as 
aves do Ceo e comerao na. 

5 Outra porem cahio em pedregulho, 
onde nao tinha muita terra : e logo nasceo, 
porque nao tinha altura de terra: 

6 Mas sahindo o Sol se queimou: e 
porque nao tinha raiz se seccou. 

7 Outra igualmente cahio sobre os es- 
pinhos: e crescferao os espinhos, e estes a 
affogarao. 

8 Outra em fim cahio em boa terra: e 
dava fructo, havendo graos que rendiao a 
cento por hum, outros a sessenta, outros a 
trinta. 

9 O que tem ouvidos de ouvir, oupa. 
10 E chegando-se a elle os Discipulos, 

lhe disserao: Porque razao lhes fallas tu 
por parabolas ? 

11 Elle respondendo, lhes disse: Por¬ 
que a vos outros vos he dado saber os 
mysterios do Reino dos Ceos : mas a elles 
nao lhes he concedido. 

12 Porque ao que tem, se lhe dara, e 
tera em abundancia: mas ao que nao tem, 
ate o que tem lhe sera tirado. 

13 Por isso he que eu lhes fallo em pa¬ 
rabolas : porque elles vendo nao vem, e 
ouvindo nao ouvem, nem entendem. 

14 De sorte que nelles se cumpre a 
profecia de Isaias, que diz: Vos ouvireis 
com os ouvidos, e nao entendereis ? e vereis 
com os olhos, e nao vereis. 

15 Porque o corapao deste povo se fez 
pezado, e os seus ouvidos se fizerao tardos, 
e elles fecharao os seus olhos: para nao 
succeder que vejao com os olhos, e oupao 
com os ouvidos, e entendao no corapao, e 
se convertao, e eu os sare. 

16 Mas por vos, ditosos os vossos olhos 
pelo que vem, e ditosos os vossos ouvidos 
pelo que ouvem. 

17 Porque em verdade vos digo, que 
muitos Profetas e justos desejiuao ver o 
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que vedes, e nao no virao: e ouvir o que 
ouvis, e nao no ouvirao. 

18 Ouvi pois, vos-outros, a parabola do 
seraeador. 

19 Todo aquelle, que ouve a palavra do 
Reino, e nao a entende, vem o mao, e 
arrebata o que se semeou no seu corapao : 
este he o que recebeo a semente junto da 
estrada. 

20 Mas o que recebeo a semente no 
pedregulho, este he o que ouve a palavra, 
e logo a recebe com gosto : 

21 Porem elle nao tern em si raiz, antes 
he de pouca durapao: e quando lhe sobre- 
vem tribulapao e perseguicao por amor da 
palavra, logo se escandaliza. 

22 E o que recebeo a semente entre 
espinhos, este he o que ouve a palavra, 
porem os cuidados deste mundo, e o en- 
gano das riquezas suffocao a palavra, e 
fica infructuosa. 

23 E o que recebeo a semente em boa 
terra, este he o que ouve a palavra e a 
entende, e da fruto, e assim hum da a 
cento, e outro a sessenta, e outro a trinta 
por hum. 

24 Outra parabola lhes propoz, dizendo : 
o Reino dos Ceos he semelhante a hum 
homem, que semeou boa semente no seu 
campo : 

25 E em quanto dormiao os homens, 
veio o seu inimigo e semeou depois cizania 
no meio do trigo e foi-se. 

26 E tendo crescido a herva, e dado 
fruto, appareceo tambem entao a cizania. 

27 E chegando os servos do Pai de fami- 
lia, lhe disserao: Senhor, por ventura nao 
semeaste tu boa semente no teu campo? 
Pois donde lhe veio a cizania ? 

28 E elle lhes disse : O homem inimigo 
he que fez isto : E os servos lhe tornarao: 
Queres tu que nos vamos e a arranquemos ? 

29 E respondeo-lhes: Nao: para que 
talvez nao succeda, que arrancando a ciza¬ 
nia, arranqueis juntamente com ella tambem 
o trigo. 

30 Deixai crescer huma e outra cousa 
ate a seifa, e no tempo da seifa direi aos 
segadores: Colhei primeiramente a ciza¬ 
nia, e atai-a em molhos para a queimar, 
mas o trigo recolhei-o no meu celleiro. 

31 Propoz-lhes mais outra parabola, 
dizendo: O Reino dos Ceos he semelhante 
a hum grao de mostarda que hum homem 
tomou a semeou no seu campo : 

32 O qual grao he na verdade o mais 
pequeno de todas as sementes: mas de¬ 
pois de ter crescido, he a maior de todas 
as hortalipas, e se faz arvore, de sorte que 
as aves do Ceo vem a fazer ninhos nos sens 
ramos. 

33 Disse-lhes ainda outra parabola: O 
Reino dos Ceos he semelhante ao fermento, 
que huma mulher toma, e o esconde em 

ties medidas de farinha, ate que todo elle 
fica levedado. 

34 Todas estas cousas disse Jesus ao 
povo em parabolas : e nao lhes fallava sem 
parabolas: 

35 A fim de que se cumprisse o que 
estava annunciado pelo Profeta, que diz: 
Abrirei em parabolas a minha boca, farei 
della sahir com impeto cousas escondidas 
des da creapao do Mundo. 

36 Entao, despedidas as gentes, veio a 
casa: e chegarao-se a elle os seus Disci- 
pulos, dizendo: Explicanos a parabola da 
cizania do campo. 

37 Elle lhes respondeo, dizendo : O que 
semea a boa semente he o Filho do Homem. 

38 E o campo he o Mundo. A boa 
semente porem saos os filhos do Reino. 
E a cizania sao os maos filhos. 

39 E o inimigo que a semeou he o diabo. 
E o tempo da seifa he o fim do Mundo. E 
os segadores sao os Anjos. 

40 De maneira que assim como he col- 
hida a cizania e queimada no fogo : assim 
acontecera no fim do Mundo : 

41 Enviara o Filho do Homem os seus 
Anjos, e tirarao do seu Reino todos os 
escandalos, e os que obrao a inquidade: 

42 E lanpallos-hao na fornalha de fogo. 
Alii sera o choro, e o ranger com os 
dentes. 

43 Entao resplandecerao os justos, como 
o Sol, no Reino de seu Pai. O que tem 
ouvidos de ouvir, oupa. 

44 O Reino dos Ceos he semelhante a 
hum thesouro escondido no campo, que 
quando hum homem o acha, o esconde, e 
pelo gosto que sente de o achar, vai, e 
vende tudo o que tem, e compra aquelle 
campo. 

45 Assim mesmo he semelhante o Reino 
dos Ceos a hum homem negociante que 
busca boas perolas. 

46 E tendo achado huma de grande 
prepo, vai vender tudo o que tem, e a 
compra. 

47 Finalmente o Reino dos Ceos he 
semelhante a huma rede lancada no mar, 
que toda a casta de peixes colhe: 

48 E depois de estar cheia, a tirao os 
homens para fora, e sentados na prada 
escolhem os bons para os vasos, e deitao 
fora os maos. 

49 Assim sera no fim do Mundo: sa- 
hirad os Anjos, e separarao os maos de 
entre os justos. 

50 E lanpallos-hao na fornalha de fogo : 
alii sera o choro, e o ranger com os dentes. 

51 Tendes vos comprehendido bem tudo 
isto ? Responderao elles : Sim. 

52 Elle lhes disse: Por isso todo o 
Escriba instruido no Reino dos Ceos, he 
semelhante a hum Pai de familia, que tira 
do seu thesouro cousas novas e velhas. 
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53 E depois que acabou de dizer estas 
parabolas, aconteceo partir Jesus dalli. 

54 E vindo para a sua patria, elle os 
ensinava nas suas Synagogas de modo que 
se admiravao, e diziao: Donde lhe vem 
a este huma sabedoria como esta, e taes 
maravilhas ? 

55 Por ventura nao he este o Filho do 
Official? Nao se chama sua Mai Maria, 
e seus irmaos Tiago, e Jose, e Simao, e 
Judas : 

56 E suas irmas nao vivem ellas todas 
entre nos? Donde vem logo a este todas 
estas cousas? 

57 E delle tomavao occasiao para se 
escandalizarem. Mas Jesus lhes disse : 
Nao ha Profeta sem honra senao na sua 
patria e na sua casa. 

58 E nao fez alii muitos milagres, por 
causa da incredulidade de seus naturaes. 

CAPITULO XIV. 
Dd-se a cabega do Baptista a huma moga 

por prego da hum baile. Com sinco pdes 
e dous peixes satisfciz Jesu Christo no 
Deserto cinco mil homens. Caminlia sobre 
as ondas em occasiao de tormenta. 0 mes- 
mo faz Pedro emquanto Ike nao falta a 
Je. Cura o Senhor diversas enfermidades 
a o contacto do seu vestido. 

2 E disse aos seus criados : Este he 
Joao Baptista: elle resuscitou d’entre os 
rnortos, e por isso obrao nelle tantos mil¬ 
agres. 

3 Porque Herodes tinha feito prender 
a Joao, e ligar com cadeias : e assim o 
metteo no carcere por causa de Herodias 
mulher de seu irmao. 

4 Porque Joao lhe dizia: Nao te he 
licito tella por mulher. 

5 E querendo matallo temia ao Povo, 
porque o reputavao como hum Profeta. 

6 Mas no dia em que Herodes fazia 
annos, bailou a filha de Herodias diante 
de todos, e agradou a Herodes. 

7 Por onde elle lhe prometteo com 
juramento, que lhe daria tudo o que lhe 
pedisse. 

8 Mas ella prevenida por sua mai, Da¬ 
me, disse, aqui em hum prato a cabepa de 
Joao Baptista. 

9 E o Rei se entristeceo : mas pelo jura¬ 
mento, e pelos que estavao com elle a 
meza, lha mandou dar. 

10 E deo ordem que fossem degollar a 
Joao no carcere. 

11 E foi trazida a sua cabepa n’um prato, 
e dada a mopa, e ella a levou a sua mai. 

12 E chegando os seus Discipulos levarao 
o seu corpo, e o sepultarao : e forao dar a 
noticia a Jesus. 

13 E quando Jesus o ouvio, se retirou 
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dalli em huma barca a hum lugar solita- 
rio apartado : e tendo ouvido isto as gentes 
forao sahindo das Cidades a pe em seu 
seguimento. 

14 E ao saltar em terra vio Jesus huma 
grande multidao de gente, e teve delies 
compaixao, e curou os seus enfermos. 

15 E vindo a tarde, se chegarao a elle 
os seus Discipulos, dizendo: Deserto he 
este lugar, e a hora he ja passada: deixa 
ir essa gente, para que passando as Aldeias, 
compre de comer. 

16 E Jesus lhes disse: Nao tem neces- 
sidade de se ir: dai lhes vos-outros de 
comer. 

17 Responderao-lhe : Nao temos aqui 
senao cinco paes e dois peixes. 

18 Jesus lhes disse : Trazei-mos ca. 
19 E tendo mandado a gente que se 

recostasse sobre o feno, tomando os cinco 
paes e os dous peixes, com os ollios no 
Ceo abenpoou e partio os paes, e os deo 
aos Discipulos, e os Discipulos ao Povo. 

20 E conffirao todos, e se saciarao. E 
levantarao do que sobejou, doze cestos 
cheios daquelles fragmentos. 

21 E o numero dos que comerao foi 
de cinco mil homens, sem fallar em mu- 
lheres, e meninos. 

22 E obrigou logo Jesus a seus Disci¬ 
pulos a que se embarcassem, e que passas- 
sem primeiro que elle a outra ribeira do 
lago, em quanto elle despedia a gente. 

23 E logo que a despedio, subio so a 
hum monte a orar. E quando veio a noite 
achava-se alii so: 

24 E a barca no meio do mar era com- 
batida da3 ondas: porque o vento era con- 
trario. 

25 Porem na quarta vigilia da noite, veio 
Jesus ter com elles, andando sobre o mar. 

26 E quando o virao andar sobre o mar, 
se turbarao, dizendo : He pois hum fan- 
tasma. E de medo comeparao a gritar. 

27 Mas Jesus lhes fallou immediata- 
mente, dizendo : Tende confianpa : sou eu, 
nao temais. 

28 E respondendo Pedro, lhe disse : 
Senhor, se tu es, manda-me que va ate 
onde tu estas. por cima das aguas. 

29 E elle lhe disse : Vem. E descendo 
Pedro da barca, hia caminhando sobre a 
agua para chegar a Jesus. 

30 Vendo porem que o vento era rijo, 
temeo : e quando se hia submergindo, gri- 
tou, dizendo : Senhor, poe-me a salvo. 

31 E o mesmo ponto Jesus estendendo 
a mao, o tomou por ella: e lhe disse: 
Homem de pouca fe, porque duvidaste ? 

32 E depois que subirao a barca, cessou 
o vento. 

33 Entao vierao os que estavao na barca 
e o adorarao, dizendo : Verdadeiramente tu 
eg Filho de Deos. 



S. MATTHEUS XV. 

34 E tendo passado a outra banda, 
vierao para a terra de Genezar. 

35 E depois de o terem reconhecido os 
naturaes daquelle lugar, mandarao por 
todo aquelle paiz circumvizinho, e lhe 
apresentarao todos quantos padeciao algum 
mal: 

36 E lhe rogavao que os deixasse tocar 
se quer a orla do seu vestido. E todos os 
que o tocarao, ficarao saos. 

CAPITULO XV. 
Tradigao dos Fariseos, que os obrigava a 

luvarem as maos frequentemente. Elies 
tinhao corrompido hum dos preceitos do 
Decalogo. A Cananea alcanra remedio 
para huma sua filha endemoninhada. Jesus 
sustenta quutro mil homens com sete paes, 
e poucos peixes. 

NTAO chegarao a elle huns Escribas, e 
Fariseos de Jerusalem, dizendo: 

2 Porque violao os teus Discipulos a 
tradipao dos antigos ? pois nao lavao as 
suas maos quando comem pao. 

3 E elle respondendo, lhes disse: E vos 
tambem porque transgredis o mandamento 
de Deos pela vossa tradipao ? Porque Deos 
disse, 

4 Honra a teu pai, e a tua mai: e, O 
que amaldipoar a seu pai, ou a sua mai, 
morra de morte. 

5 Porem vos outros dizeis: Qualquer 
que disser a seu pai, ou a sua mai, Toda 
a offerta que eu fapo a Deos te aproveitara 
a ti: 

6 Pois he certo que o tal nao honrara 
a seu pai, ou a sua mai: assim he que vos 
tendes feito vao o mandamento de Deos 
pela vossa tradipao. 

7 Hypoeritas, bem profetizou de vos- 
oulros Isaias, quando diz : 

8 Este Povo honra-me com os labios: 
mas o seu corapao esta longe de mim. 

9 Em vao pois me honrao ensinando 
doutrinas e mandamentos que vein dos ho¬ 
mens. 

10 E chamando a si as turbas, lhes disse: 
Ouvi, e entendei. 

11 Nao he o que entra pela boca o que 
faz immundo o homem: mas o que sahe 
da boca isso he o que faz immundo o ho¬ 
mem. 

12 Entao chegando-se a elle seus Dis¬ 
cipulos, lhe disserao. Sabes que os Fari¬ 
seos, depois que ouvirao o que disseste, 
ficarao escandalizados? 

13 Mas elle respondendo, lhes disse: 
Toda a planta que meu Pai Celestial nao 
plantou, sera arrancada pela raiz. 

14 Deixai-os: cegos sao, e conductores 
de cegos : e se hum cego guia a outro cego, 
ambos vem a cahir no barranco. 

15 E respondendo Pedro lhe disse: Ex¬ 
plica-nos essa parabola. 

16 E respondeo Jesus: Tambem vos 
outros estais ainda sem intelligencia ? 

17 Nao comprehended, que tudo o que 
entra pela boca desce ao ventre, e "se lanpa 
depois n’hum lugar escuso? 

18 Mas as cousas que sahem da boca 
vem do corapao, e estas sao as que fazem o 
homem immundo: 

19 Porque do coracao he que sahem os 
maos pensamentos, os homicidios, os adul- 
terios, as fornicapoes, os furtos, os falsos 
testemunhos, as blasfemias: 

20 Estas cousas sao as que fazem im¬ 
mundo o homem. O comer porem com 
as maos por lavar, isso nao faz immundo 
o homem. 

21 E tendo sahido daquelle lugar, re- 
tirou-se Jesus para as partes de Tyro, e de 
Sidonia. 

22 E eis-que huma mulher Cananea, que 
tinha sahido daquelles confins gritou, dizen- 
do-lhe : Senhor, Filho de David, tem com- 
paixao de mim : que esta minha filha mise- 
ravelmente atormentada do demonio. 

23 Mas elle nao lhe respondeo palavra. 
E chegando-se seus Discipulos, lhe pediao, 
dizendo : Despede-a : porque vem gritahdo 
atras de nos. 

24 E elle respondendo lhes disse: Eu 
nao fui enviado, senao as ovelhas que pere- 
cerao da caza de Israel. 

25 Mas ella veio, e o adorou, dizendo 
Senhor, valei-me. 

26 Elle respondendo lhe disse: Nao he 
bom tomar o pao dos filhos e lanpallo aos 
caes. 

27 E ella replicou : Assim he, Senhor : 
mas tambem os cachorrinhos comem das 
migalhas que cahem da meza de seus donos. 

28 Entao respondendo Jesus, lhe disse: 
O’ mulher, grande he a tua fe : fapa-se com- 
tigo como queres. E des d’aquella hora 
ficou saa a sua filha. 

29 E tendo Jesus sahido dalli, veio ao 
longo do Mar de Galilea: e subindo a 
hum monte, se assentou alii. 

30 Entao concorreo a elle huma grande 
multidao de Povo, que trazia comsigo mu- 
dos, cegos, coxos, mancos, e outros muitos : 
e lanparao-os a seus pes, e elle os sarou: 

31 De sorte que se admiravao as gentes, 
vendo fallar os mudos, andar os coxos, ver 
os cegos: e engrandeciao por isso ao Deos 
de Israel. 

32 Mas Jesus, chamando a seus Disci¬ 
pulos, disse : Tenho compaixao destas gen¬ 
tes, porque ha ja tres dias que perseverao 
comigo: e nao tem que comer: e nao 
quero despedillos em jejum, porque nao 
desfallepao no caminho. 

33 E os Discipulos lhe disserao : Como 
poderemos nos pois achar neste deserto 
tanlos paes, que fartemos tao grande mul¬ 
tidao de gente ? 
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34 E Jesus lhes perguntou: Quantos 
lies tendes vos ? E elles responderao: 
ete, e huns poucos de peixinhos. 

35 Mandou elle entao a gente, que se 
recostassem sobre a terra. 

36 E tomando os sete paes, e os peixes, 
e dando gramas, os partio, e deo aos seus 
Discipulos, e os Discipulos os derao ao 
povo. 

37 E comerao todos, e se fartarao. E 
dos fragmentos que sobejarao, levantarao 
sete alcofas cheias. 

38 E os que com&rao forao quatro mil 
homens, fora meninos, e mulheres. 

39 E despedida a gente entrou Jesus 
em huma barca: e passou os limites de 
Magedan. 

CAPITULO XVI. 
Para o experimentarem, pedem os Fariseos 

e Sadduceos a Jesu Christo que Ikes J'aga 
ver algum prodigio do Ceo. Elle os re- 
prehende. Pergunta do Senhor aos Apos- 
tolos sobre a sua Pessoa. Resposta de 
Pedro confessando a Divindade do Senhor. 
Louva Jesu Christo a sua Jc, e promette- 
Ihe as chaves do Reino dos Ceos. Depois 
o repreliende, chamando-o Satanas, por elle 
se oppor a sua Paixao e Morte. Ensina- 
nos que deve cada hum levar a sua cruz, e 
que a cada hum pagard Deos, segundo 

forem as suas obras. 

NT AO se chegarao a Jesus os Fariseos, 
e Sadduceos para o tentarem : e pedi- 

rao lhe que lhes fizesse ver algum prodigio 
do Ceo. 

2 Mas elle respondendo, lhes disse: 
Vos quando vai chegando a noite dizeis : 
Havera tempo sereno, porque esta a Ceo ru- 
bicundo. 

3 E quando he de manha Hoje havera 
tormenta, porque o Ceo mostra hum aver- 
melhado triste. 

4 Sabeis logo conhecer que cousa prog- 
nostica o aspecto do Ceo: e nao podeis 
conhecer os sinaes dos tempos ? Esta gera- 
pao perversa e adultera pede hum prodigio : 
e nao se lhe dara outro prodigio, senao o 
prodigio do Profeta Jonas. E deixando-os 
alii, se retirou. 

5 Ora seus Discipulos tendo passado a 
banda dalem do estreito, esqueceo-lhes trazer 
pao. 

6 Jesus lhes disse t Vede, e guardai-vos 
do fermento dos Fariseos e dos Sadduceos. 

7 Mas elles discorriao la entre si, dizen- 
do : He que nao trouxemos pao. 

8 E entendendo J esus, disse-lhes: Ho¬ 
mens de pouca fe, porque estais consideran- 
do la comvosco que nao tendes pao ? 

9 Ainda nao comprehendeis, nem vos 
lembrais dos cinco paes para cinco mil 
homens, e quantos forao os cestos que to- 
mastes ? 
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10 Nem dos sete paes para quatro mil 
homens, e quantas alcofas recolhestes ? 

11 Porque nao comprehendeis, que nao 
he pelo pao que eu vos disse : Guardai-vos 
do fermento dos Fariseos, e dos Sadduceos? 

12 Entao entenderao que nao havia dito 
que se guardassem do fermento dos paes, 
senao da doutrina dos Fariseos e dos Sad¬ 
duceos. 

13 E veio Jesus para as partes de Cesa- 
rea de Filippe: e fez a seus Discipulos esta 
purgunta, dizendo : Quem dizem os ho¬ 
mens, que he o Filho do Homem? 

14 E elles responderao: Huns dizem 
que Joao Baptista, mas outros que Elias, e 
outros que Jeremias, ou algum dos Profetas. 

15 Disse-lhes Jesus: E vos quem dizeis 
que sou eu? 

16 Respondendo Simao Pedro disse : Tu 
ds o Christo, Filho de Deos vivo. 

17 E respondendo Jesus, lhe disse: 
Bemaventurado fes Simao filho de Joao: 
porque nao foi a came e sangue quem to 
revelou, mas sim meu Pai que esta nos 
Ceos. 

18 Tambem eu te digo, que tu 6s Pedro, 
e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, 
e as portas do inferno nao prevalecerao 
contra ella. 

19 E eu te darei as cbaves do Reino dos 
Ceos. E tudo o que ligares sobre a terra, 
sera ligado tambem nos ceos: e tudo o que 
desatares sobre a terra, sera desatado tam¬ 
bem nos Ceos. 

20 Entao mandou a seus Discipulos que 
a ninguem dissessem que elle era Jesu 
Christo. 

21 Desde entao comecou Jesus a de- 
clarar a seus Discipulos, que convinha ir 
elle a Jerusalem, e padecer muitas cousas 
dos Anciaos, e dos Escribas, e dos Princi- 
pes dos Sacerdotes, e ser morto, e resuscitar 
ao terceiro dia. 

22 E tomando-o Pedro de parte, come- 
fou a increpallo, dizendo: Deos tal nao 
permita, Senhor: nao succedera isto com- 
tigo. 

23 Elle voltando se para Pedro, lhe dis¬ 
se : Tir-te de diante de mim, Satanas, que 
me serves de escandalo: porque nao tens 
gosto das cousas que sao de Deos, mas das 
que sao dos homens. 

24 Entao disse Jesus aos seus Discipu¬ 
los : Se algum quer vir apos de mim, ne- 
gue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e 
siga-me. 

25 Porque o que quizer salvar a sua 
alma, perdella-ha: e o que perder a sua 
alma por amor de mim, achalla-ha. 

26 Porque, de que approveita ao homem 
ganhar todo o Mundo, se Her a perder a 
sua alma ? Ou que commutafao fara o 
homem para recobrar a sua alma ? 

27 Porque o Filho do Homem ha de vir 
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na gloria de seu Pai com os seus Anjos : e 
entao dam a cada hum a paga segundo as 
suas obras. 

28 Em verdade vos affirmo, que dos que 
aqui estao, ha alguns que nao hao de gostar 
a morte antes que vejao vir o Filho do 
Homem na gloria do seu Reino. 

CAPITULO XVII. 
A Tra nsfguraqdo cle Jesu Christo, com o 

mais que nella succedeo. O Baptist a com- 
parado a Elias. Sara Jesu Christo hum 
lunatico que os Apostolos ndo puderdo 
livrar. A fe, ainda do tamanho de hum 
grao de mostarda, he capaz de transportar 
montes. Prediz Jesus a sua Paixdo. Faz 
pagar por si e por Pedro o tributo das duos 
Dracmas. 

SEIS dias depois toma Jesus comsigo 
a Pedro, e a Tiago, e a Joao seu irmao, 

e os leva a parte a hum alto monte: 
2 E transfigurou-se diante delles. E o 

seu rosto ficou refulgente como o Sol: e as 
suas vestiduras se fizerao brancas como a 
neve. 

3 E eis-que lhes apparecerao Moyses e 
Elias fallando com elle. 

4 E comepando a fallar Pedro, disse a 
Jesus : Senhor, bom he que nos estejamos 
aqui: se queres, fapamos aqui tres taberna- 
culos, hum para ti, outro para Moyses, e 
outro para Elias. 

5 Estando elle ainda fallando, eisque 
huma lucida nuvem os cobrio. E eis-que 
sahio huma voz da nuvem que dizia: Este 
he aquelle meu querido Filho, em quern 
tenho posto toda a minha complacencia: 
ouvi-o. 

6 E ouvindo isto os Discipulos cahirao 
de brupos, e tiverao grande medo. 

7 Porem Jesus se chegou a elles e to- 
cou-os; e disse-lhes, Levantai-vos, e nao 
lemais. 

8 Elles entao levantando os seus olhos, 
nao virao mais do que tao somente a 
Jesus. 

9 E quando elles desciao do monte, 
lhes poz Jesus preceito, dizendo : Nao 
digais a pessoa alguma o que vistes, em 
quanto o Filho do Homem nao resurgir dos 
mortos. 

10 E os seus Discipulos lhe perguntarao, 
dizendo: Pois porque dizem os Escribas, 
que importa vir Elias primeiro ? 

11 Mas elle respondendo, lhes disse : 
Elias certamente ha de vir, e restabelecera 
todas as cousas: 

12 Digo-vos porem que Elias ja veio, e 
elles nao o conhecerao, antes fizerao delle 
quanto quizerao. Assim tambem o Filho 
do Ilomem ha de padecer as suas maos. 

13 Entao conhecerao os Discipulos, 
que de Joao Baptista he que elle lhes 
fallara. 

[Port. Test.] 

14 E depois que veio para onde estava 
a gente, chegou a elle hum homem, que 
posto de joelhos diante delle, lhe dizia : 
Senhor, tern compaixao de meu filho, que 
he lunatico, e padece muito : porque muitas 
vezes cahe no fogo, e muitas na agua : 

15 E lenho-o appresentado a teus Disci¬ 
pulos, e elles o nao puderao curar. 

16 E respondendo Jesus disse : O’ gera- 
pao incredula e perversa, ate quando hei de 
estar comvosco ? ate quando vos hei de 
soffrer ? Trazei-mo ca. 

17 E Jesus o ameacou, e sahio delle o 
demonio, e desde a aquella liora ficou o 
mopo curado. 

18 Entao se ehegarao os Discipulos a 
Jesus em particular, e lhe disserao: Porque 
nao podemos nos lanpallo fora ? 

19 Jesus lhes disse: Por causa da vossa 
pouca fe. Porque na verdade vos digo, que 
se tiverdes fe como hum grao de mostarda, 
direis a este monte, Passa daqui para acola, 
e elle ha de passar, e nada vos sera im- 
possivel. 

20 Mas esta casta de demonios nao se 
lanpa fora senao & forpa de orapao e de 
jejum. 

21 E achando-se elles juntos em Galilea, 
disse-lhes Jesus: O filho do Homem sera 
entregue as maos dos homens : 

22 E estes lhes darao a morte, e resusci- 
tara ao terceiro dia. E elles se entristecerao 
em extremo. 

23 E tendo vindo para Cafarnaum, ehe- 
garao-se a Pedro os que cobravao o tributo 
das duas Dracmas, e disserao-lhe: Vosso 
Mestre nao paga as duas Dracmas ? 

24 Elle lhes respondeo : Paga. E de¬ 
pois que entrou em casa, Jesus o prevenio, 
dizendo: Que te parece, Simao ? De 
quem recebem os Reis da terra o tributo, 
ou censo ? de seus filhos, ou dos estra- 
nhos ? 

25 E Pedro lhe respondeo : Dos estra- 
nhos. Disse lhe Jesus: Logo sao izentos 
os filhos. 

26 Mas para que os nao escandalizemos, 
vai ao mar, e lanpa o anzol: e o primeiro 
peixe que subir, toma-o : e abrindo-lhe a 
boca, acharas dentro hum Stater: tira-o, e 
da-lho por mim, e por ti. 

CAPITULO XVIII. 
0 maior no Reino dos Ceos he o que se faz 

como hum menino. He grande peccado 
escandalizar os pequenos. Como se deve 
dar a correcdo fraterna. O que ndo 
obedece d Jgreja, deve ser tratado como 
hum Gentio, ou Publicano. Da Jesu 
Christo aos Apostolos o poder de ligar, 
e desatar. De quanta j'orqa seja a ora- 
quo dos que se unern. A ira de Deos con¬ 
tra os que d sua imitaqdo ndo perdodo ao 
proximo. 

C * 17 
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IVTAQUELLA hora cheghrao-se a Jesus 
' os seus Diseipulos, dizendo : Quem 

julgas tu que he maior no Reino dos 
Ceos ? 

2 E chamando J esus a hum menino, o 
pos no meio delles, 

3 E disse : Na verdade vos digo, que se 
vos nan oonvprterdes, e vos nao fizerdes 
como meninos, nao haveis de entrar no 
Reino dos Ceos. 

4 Todo aquelle pois, que se fizer pe- 
queno, como este menino, esse sera o maior 
no Reino dos Ceos. 

5 E o que receber em meu Nome hum 
menino, tal como este, a mim he que re- 
cebe : 

6 O que escandalizar por£m a hum des- 
tes pequeninos, que crem em mim, melhor 
lhe fora que se lhe pendurasse ao pescopo 
huma mo de atafona, e que o lanpassem no 
fundo do mar. 

7 Ai do Mundo por causa dos escandalos. 
Porque he necessario que succedao escan¬ 
dalos : mas ai daquelle homem, por quem 
vem o escandalo. 

8 Ora se a tua mao, ou o teu pe te escan- 
daliza : corta-o, e lanca-o fora de ti: melhor 
te he entrar na vida manco, ou aleijado, do 
que tendo duas maos, ou dous pes, ser 
lanpado no fogo eterno. 

9 E se o teu olho te escandaliza, tira-o, 
e lanpa-o fora de ti: melhor te he entrar 
na vida com hum so olho, do que tendo 
dous, ser lanpado no fogo do inferno. 

10 Vede nao desprezeis algum destes 
pequeninos : porque eu vos declaro, que 
os seus Anjos nos Ceos incessantemente es- 
tao vendo a face de meu Pai, que esta nos 
Ceos. 

11 Porque o Filho do Homem veio a 
salvar o que havia perecido. 

12 Que vos parece ? se tiver alguem cem 
ovelhas, e se se desgarrar huma dellas 
por ventura nao deixa as noventa e nove 
nos montes, e vai a buscar aquella que se 
extraviou ? 

13 E se acontecer achalla: Digo-vos em 
verdade, que maior contentamento recebe 
elle por esta, do que pelas noventa e nove, 
que nao se extraviarao. 

14 Assim nao he a vontade de vosso Pai, 
que esta nos Ceos, que perepa hum destes 
pequeninos. 

15 Por tanto, se teu irmao peccar contra 
ti, vai, e corrige-o entre ti, e elle so : se te 
ouvir, ganhado teras a teu irmao : 

16 Mas se te nao ouvir, toma ainda com- 
tigo huma, ou duas pessoas, para que por 
boca de duas ou tres testemunhas fique tudo 
confirmado. 

17 E se os nao ouvir : dize-o a Igreja: 
e se nao ouvir a Igreja: tem-o por hum 
Gentio, ouhum Publicano. 

18 Em verdade vos digo, que tudo o 
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que vos ligardes sobre a terra, ser^ ligado 
tambem no Ceo: e tudo o que vos desa- 
tardes sobre a terra, sera desatado tambem 
no Ceo. 

19 Ainda vos digo mais, que se dous de 
vos se unirem entre si sobre a terra, seja 
qual for a cousa que elles pedirem, meu 
Pai, que esta nos Ceos, lha fara. 

20 Porque onde se achao dous ou tres, 
congregados em meu Nome, ahi estou eu 
no meio delles. 

21 Entao chegando-se Pedro a elle, per- 
guntou: Senhor, quantas vezes podera peccar 
meu irmao contra mim, que eu lhe perdoe ? 
sera ate sete vezes ? 

22 Respondeo-lhe Jesus: Nao te digo 
que ate sete vezes : mas que ate setenta 
vezes sete vezes ? 

23 Por isso o Reino dos Ceos he compa- 
rado a hum homem Rei, que quiz tomar 
contas aos seus servos. 

24 E tendo comepado a tomar as contas, 
appresentou-se-lhe hum, que lhe devia dez 
mil talentos. 

25 E como nao tivesse com que pagar, 
mandou o seu Senhor que o vendessem 
a elle, e a sua mulher, e a seus filhos, 
e tudo o que tinha, para hear pago da 
divida. 

26 Porem o tal Servo lanpando-se-lhe 
aos pes, lhe fizia esta supplica dizendo: 
tem paciencia comigo, que eu te pagarei 
tudo. 

27 Entao o Senhor compadecido da¬ 
quelle Servo, deixou-o ir livre, e perdoou-lhe 
a divida. 

28 E tendo sahido este Servo, encon- 
trou hum de seus companheiros, que lhe 
devia cem dinheiros : e lancando-lhe a 
mao, o affogava, dizendo : Paga-me o que 
me deves. 

29 E o companheiro lanpando-se-lhe aos 
pds, o rogava, dizendo : Tem paciencia co¬ 
migo, que eu te satisfarei tudo. 

30 Porem elle nao quiz : mas retirou-se, 
e fez que o mettessem na cadeia, ate pagar a 
divida. 

31 Porem os outros Servos seus compa¬ 
nheiros, vendo o que se passava, sentirao-o 
fortemente : e forao dar parte a seu Senhor 
de tudo o que tinha acontecido. 

32 Entao o fez vir seu Senhor : e lhe 
disse: Servo mao, eu perdoei-te a divida 
toda porque me vieste rogar para isso : 

33 Nao devias tu logo compadecer-te 
igualmente do teu companheiro, assim como 
tambem eu me compadeci de ti: 

34 E cheio de colera mandou seu Senhor 
que o entregassem aos algozes, atd pagar 
toda a divida. 

35 Assim tambem vos ha de fazer meu 
Pai Celestial, se nao perdoardes do intimo 
de vossos corapoes, cada hum a seu 
irmao. 
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CAPITULO XIX. 
O Matrimonio indissoluvel. E ndo pbde 

hum homem divorciar-se de sua mulher 
sendo em caso de adulterio. Louvor dos 
que por amor de Deos observdo o celibato. 
Jesus impondo as maos aos meninos. 
Aconselha a pobreza a hum rico, e este se 
entristece. E/nbaraqo que os riquezas 

J'azem d salvaqdo. Premio dos que tudo 
deixao por Christo. 

ACONTECEO que tendo Jesus aca- 
bado estes discursos, partio de Galilea, 

e veio para os confins de Judea, alem do 
Jordao. 

2 E seguirao-o muitas gentes, e curou 
alii os enfermos. 

3 E chegarao-se a elle os Fariseos ten- 
tando-o, e dizendo : He por ventura licito 
a hum homem repudiar a sua mulher, por 
qualquer causa ? 

4 Elle respondendo, lhes disse: Nao 
tendes lido, que quem creou o homem 
desde o principio, fellos macho e femea? 
e disse : 

5 Por isto deixara o homem pai, e mai, 
e ajuntar-se-ha com sua mulher, e serao 
dous n’huma so carne. 

6 Assim que ja nao sao dous, mas huma 
so came. Nao separe logo o homem o que 
Deos ajuntou. 

7 Replicarao-lhe elles: Pois porque 
mandou Moyses dar o homem a sua mulher 
carta de desquite, e repudialla? 

8 Respond eo-lhes : Porque Moyses, pe- 
la dureza de vossos coracdes vos permittio 
repudiar a vossas mulheres : mas ao prin¬ 
cipio nao foi assim. 

9 Eu pois vos declaro que todo aquelle 
que repudiar sua mulher, se nao he por 
causa da fornica^ao, e casar com outra, 
commette adulterio : e o que se casar com 
a que outro repudiou, commette adulterio. 

10 Disserao-lhe seus Discipulos : Se tal 
he a condi^ao de hum homem a respeito de 
sua mulher, nao convem casar-se. 

11 Ao que elle respondeo: Nem todos 
sao capazes desta resolu9ao, mas somente 
aquelles, a quem isto foi dado. 

12 Porque ha huns castrados, que nasce- 
rao assim do ventre de sua mai: e ha outros 
castrados, a quem outros homens fizerao 
taes : e ha outros castrados, que a si mes- 
mos se castrarao por amor do Reino dos 
Ceos. O que he capaz de comprehender 
isto, comprehenda-o. 

13 Entao lhe forao apresentados varios 
meninos, para lhes impor as maos, e fazer 
orapao por elles. E os Discipulos os repel- 
liao com palavras asperas. 

14 Mas Jesus lhes disse : Deixai os me¬ 
ninos, e nao embaraceis que elles venhao a 
mim: porque destes taes he o Reino dos C'l 

eos. 

15 E depois que lhes impos as maos, 
partio dalli. 

16 E eis-que chegando-se a elle hum, 
lhe disse: Bom Mestre, que obras boas 
devo eu fazer, para alcan^ar a vida 
eterna ? 

17 Jesus lhe respondeo: Porque me 
perguntas tu o que he bom? Bom so Deos 
o he. Porem se tu queres entrar na vida, 
guard a os Mandamentos. 

18 Elle lhe perguntou : Quaes? E Jesus 
lhes disse: Nao commetteras homicidio: 
Nao adulteraras : Nao commetteras furto: 
Nao diras falso testimunho : 

19 Honra a teu pai, e a tua mai, e ama- 
ras ao teu proximo, como a ti mesmo. 

20 O mancebo lhe disse: Eu tenho guar- 
dado tudo isso des da minha mocidade; 
que he o que me falta ainda ? 

21 Jesus lhe respondeo: Se queres ser 
perfeito, vai, vende o que tens, e da-o aos 
pobres, e teras hum thesouro no Ceo: de¬ 
pois vem, e segue-me. 

22 O mancebo porem como ouvio esta 
palavra, retirou-se triste: porque tinha 
muitos bens. 

23 E Jesus disse a seus Discipulos: 
Em verdade vos digo, que hum rico diffi- 
cullosamente entrara no Reino dos Ceos: 

24 Ainda vos digo mais: Que mais 
facil he passar hum camelo pelo fundo de 
huma agulha, do que entrar hum rico no 
Reino dos Ceos. 

25 Ora os Discipulos, ouvidas estas pala¬ 
vras, coneeberao grande espanto, dizendo : 
Quem podera logo salvar-se ? 

26 Porem Jesus olhando para elles, disse : 
Aos homens he isto impossivel : mas a 
Deos tudo he possivel. 

27 Entao respondendo Pedro, lhe disse: 
Eis-aqui estamos nos que deixamos tudo, 
e te seguimos : que galardao pois sera o 
nosso : 

28 E Jesus lhes disse : Em verdade vos 
affirmo, que vos, quando no dia da regene- 
rapao estiver o Filho do Homem sentado no 
Throno da sua Gloria, vos, torno a dizer, 
que me seguistes, tambem estareis sentados 
sobre doze Thronos, e julgareis as doze 
Tribus de Israel. 

29 E todo o que deixar por amor do meu 
Nome a casa, ou os irmaos, ou as irmaas, 
ou o pai, ou a mai, ou a mulher, ou os 
filhos, ou as fazendas, recebera cento por 
hum, e possuira a vida eterna. 

30 Porem muitos primeiros, virao a ser 
os ultimos, e muitos ultimos, virao a ser os 
primeiros. 

CAPITULO XX. 

A parabola dos trabalhadores mandados tra- 
balhar na vinha em divcrsas horas. Os 
primeiros serdo os ultimos, e ultimos os 
primeiros. Prcdiz Jesus a sua Morte, e 
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Resurreigao. Ambiqao dos filhos de Ze- 
bedeo. Os que sao maiores, devem ser os 
mats pequenos. A dominacdo he alheia do 
Apostolado. 

REINO dos Ceos he semelhante a 
hum homem pai de familia, que ao 

romper da manha sahio a assallariar traba- 
lhadores para a sua vinha. 

2 E feito com os trabalhadores o ajuste 
de hum dinheiro por dia, mandou-os para a 
sua vinha. 

3 E tendo sahido junto da terceira hora, 
vio estarem outros na prapa ociosos, 

4 E disse-lhes: Ide vos tambem para 
a minha vinha, e dar-vos-hei o que for 
justo. 

5 E elles forao. Sahio porem outra vez 
junto da hora sexta, e junto da nona : e fez 
o mesmo. 

6 E junto da undecima tornou a sahir, 
e achou outros que la estavao, e lhes 
disse : Porque estais vos aqui todo o dia 
ociosos ? 

7 Responderao-lhe elles: Porque nin- 
guem nos assalariou. Elle lhes disse: Ide 
vos tambem para a minha vinha. 

8 Porem la no fim da tarde disse o 
Senhor da vinha ao seu mordomo : Chama 
os trabalhadores, e paga-lhes o jornal, co- 
mepando pelos ultimos, e acabando nos 
primeiros. 

9 Tendo chegado pois os que forao junto 
da hora undecima, recebeo cada hum seu 
dinheiro. 

10 E chegando tambem os que tinhao 
ido primeiros, julgarao que haviao de 
receber mais: porem tambem estes nao 
receberao mais, do que hum dinheiro cada 
hum. 

11 E ao recebello, murmuravao contra o 
pai de familia, 

12 Dizendo : Estes que vierao ultimos, 
nao trabalharao senao huma hora, e tu os 
igualaste comnosco, que aturamos o pezo do 
dia, e da calma. 

13 Porfim elle respondendo a hum 
delies, lhe disse : Amigo, eu nao te faco 
aggravou nao convieste tu comigo n’hum 
dinheiro ? 

14 Toma o que te pertence, e vai-te : que 
eu de mim quero dar tambem a este ultimo 
tanto, como a ti. 

15 Visto isso nao me he licito fazer o 
que quero ? acaso o teu olho he mao, 
porque eu sou bom ? 

16 Assim serao ultimos os primeiros, e 
primeiros os ultimos : porque sao muitos os 
chamados, e poucos os escolhidos. 

17 E subindo Jesus a Jerusalem, tomou 
de parte os seus doze Discipulos, e disse- 
lhes : 

18 Eis-aqui vamos para Jerusalem, e o 
Filho do Homem serh entreeue aos Prin- 
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cipes dos Sacerdotes, e aos Escribas, que o 
condemnarao a morte, 

19 E entregallo-hao aos Gentios para ser 
escarnecido, e apoutado e crucificado, mas 
ao terceiro dia resurgira. 

20 Entao se chegou a elle a mai dos 
filhos de Zebedeo com seus filhos, adoran- 
do-o e pedindo-lhe alguma cousa. 

21 Elle lhe disse : Que queres ? Re- 
spondeo ella : Dize que estes meus dous 
filhos se assentem no teu Reino, hum a tua 
direita, e outro a tua esquerda. 

22 E respondendo Jesus, disse : Nao 
sabeis o que pedis. Podeis vos beber o 
calis, que eu hei de beber ? Disserao-lhe 
elles: Podemos. 

23 Elle lhes disse : He verdade que vos 
haveis de beber o meu calis : mas pelo 
que toca a terdes assento a minha mao 
direita, ou a esquerda, nao me pertence 
a mim o dar-vo-lo, mas isso he para 
aquelles, para quem esta preparado por 
meu Pai. 

24 E quando os dez ouvirao istos, indig- 
narao-se contra os dous irmaos. 

25 Mas Jesus os chamou a si, e lhes 
disse : Sabeis que os Principes das Gentes 
dominao os seus vassallos : e que os que 
sao Maiores exercitao o seu poder sobre 
elles. 

26 Nao sera assim entre v6s~outros: mas 
entre vos todo o que quizer ser o maior, 
esse seja o que vos serva : 

27 E o que entre vos quizer ser o pri- 
meiro, esse seja vosso servo : 

28 Assim como o Filho do Homem 
nao veio para ser servido, mas para servir, 
e para dar a sua vida em redemppao por 
muitos. 

29 E sahindo elles de Jerico, seguio a 
Jesus muita gente. 

30 E eis-que dous cegos que estavao 
sentados junto a estrada, ouvirao que Jesus 
passava: e gritarao dizendo: Senhor, Filho 
de David, tem compaixao de nos. 

31 E reprehendia-os a gente que se 
calassem. Porem elles cada vez gritavao 
mais, dizendo: Senhor, Filho de David, 
tem compaixao de nos, 

32 Entao parou Jesus, e chamou-os, e 
disse : Que quereis que vos fapa ? 

33 Responderao elles : Que se nos abrao, 
Senhor, os nossos olhos. 

34 E Jesus compadecido defies, lhes 
tocou os olhos. E no mesmo instante virao, 
e o forao seguindo. , 

CAPITULO XXI. 

Dd Jesu Christo a sua entrada em Jerusa¬ 
lem. Lanqa fora do Templo os negoci- 
antes. Tapa a boca aos Fariseos que 
murmuravao delle. Fspantao-se os Apos- 
tolos de very que hum figueira que o 
Senhor amaldi^odra, seccou no mesmo 



S. MATTIIEUS XXI. 

instante. Quanto pixie a ft. A parabola 
dos dous jil/ios, e a dos maos lavradores. 
O Reino dos Ceos passard dos Judeos aos 
Gentios. 
OMO elles pois se avizinharao a Jerusa¬ 
lem, e chegarao a Bethfage, ao Monte 

das Oliveiras; enviou entao Jesus dous de 
seus Discipulos, 

2 Dizendo-lhes: Ide a essa Aldeia, que 
esta defronte de vos, e logo achareis preza 
huma jumenta, e hum jumentinho com 
ella: desprendei-a, e trazei-mos : 

3 E se alguem vos disser alguma cousa, 
respondei-lhe, que o Senhor os ha de mis¬ 
ter : e logo vo-los deixara trazer. 

4 E isto tudo succedeo para que se 
cumprisse o que tinha sido annunciado pelo 
Profeta, que diz : 

5 Dizei a Filha de Siao: Eis-ahi o teu 
Rei, que vem a ti cheio de dopura, mon- 
tado sobre huma jumenta, e sobre hum 
jumentinho, filho do que esta debaixo do 
jugo. 

6 E indo os Discipulos, fizerao como 
Jesus lhes ordenara. 

7 E trouxerao a jumenta, e o jumenti¬ 
nho : e cobrirao-os com os seus vestidos, 
e fizerao-o montar em cima. 

8 Entao da gente do povo, que era 
muita, huns estendiao no caminho os 
seus vestidos: e outros cortavao ramos 
de arvores, e juncavao com elles a pas- 
sagem : 

9 E tanto as gentes que hiao adiante, 
como as que hiao atras, gritavao dizendo : 
Hosanna ao Filho de David : bemdito o 
que vem em Nome do Senhor: hosanna 
nas maiores alturas. 

10 E quando entrou em Jerusalem, se 
alterou toda a Cidade, dizendo ; quem he 
este ? 

11 E os Povos diziao : Este he Jesus, o 
Profeta de Nazareth de Galilea. 

12 E entrou Jesus no Templo de Deos, 
e lanpava fora tod os os que vendiao e 
compravao no Templo : e pos por terra 
as rnezas dos banqueiros, e as cadeiras dos 
que vendiao pombas ; 

13 E lhes disse : Escrito esta ; A minha 
Casa sera chamada Casa de orapao ; mas 
vos a tendes feito covil de ladroes. 

14 E chegarao-se a elle cegos, e coxos 
no Templo ; e os sarou. 

15 E quando os Principes dos Sacerdo- 
tes, e os Escribas virao as maravilhas que 
elle tinha feito, e os meninos no Templo 
gritando, e dizendo : Hosanna ao Filho de 
David, se indignarao. 

16 E lhe disserao : Ouves o que dizem 
estes ? E Jesus lhes respondeo; Sim: 
nunca lestes: Que da boca dos meni¬ 
nos, e dos que mamao, tiraste o perfeito 
louvor ? 

17 E tendo-os deixado, retirou-se Jesus 

para fora da Cidade passando a Bethania, 
e alii ficou. 

18 Mas pela manha quando voltava para 
a Cidade, teve fome. 

19 E vendo huma figueira junto do ca¬ 
minho, se chegou a ella : e nao achou nella 
senao unicamente folhas, e lhe disse: Nunca 
jamais naspa fruto de ti; e no mesmo ponto 
se seccou a figueira. 

20 E vendo isto os Discipulos, se ad- 
mirarao, dizendo : Como se seccou para 
logo ? 

21 E respondendo Jesus, lhes disse : 
Na verdade vos digo, que se tiverdes fe, e 
nao duvidardes, nao so fareis o que eu acabo 
de fazer a figueira, mas ainda se disserdes a 
este monte, Tira-te, e lanpa-te no mar, assim 
se fara. 

22 E todas as cousas que pedirdes 
fazendo orapao com fe, haveis de con- 
segnir. 

23 E tendo ido ao Templo, os Principes 
dos Sacerdotes, e os Anciaos do povo se 
chegarao a elle quando estava ensinando, 
e lhe disserao : Com que authoridade fazes 
estas cousas? E quem te deo este poder? 

24 Respondendo Jesus lhes disse : Tam- 
bem eu ten ho que vos fazer huma per- 
gunta: se me responderdes a ella, entao 
eu vos direi com que authoridade fapo estas 
cousas. 

25 Donde era o baptismo de Joao? do 
Ceo, ou dos homens ? Mas elles faziao 
entre si este discurso, dizendo : 

26 Se nos lhe dissermos que do Ceo, 
dir-nos-ha elle : Pois porque nao crestes 
nelle ? E se lhe dissermos que dos 
homens, tememos as gentes : porque 
todos tinhao a Joao na conta d’hum 
Profeta. 

27 E respondendo a Jesus, disserao: 
Nao o sabemos. Disse-lhes tambem elle : 
Pois nem eu vos digo com que poder fapo 
estas cousas. 

28 Mas que vos parece ? Hum homern 
tinha dous filhos, e chegando ao primeiro, 
lhe disse: Filho, vai hoje, trabalha na 
minha vinha. 

29 E respondendo elle, lhe disse : Nao 
quero. Mas depois tocado de arrependi- 
mento, foi. 

30 E chegando ao outro, lhe disse do 
mesmo mode. E respondendo elle, disse : 
Eu vou, Senhor, e nao foi: 

31 Qual dos dous fez a vontade do pai ? 
Responderao elles : O primeiro: Jesus 
lhes disse : Na verdade vos digo, que os 
Publicanos, e as meretrizes vos levarao a 
dianteira para o Reino de Deos. 

32 Porque veio Joao a vos no caminho 
da justica, e nao o crestes: e os Publicanos, 
e as prostitutas o crerao : e vos-outros, 
vendo isto, nem ainda fizestes penitencia 
depois, para o crerdes. 
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33 Ouvi outra parabola: Era hum ho-: 
mem pai de familia, que plantou huma 
vinha, e a cercou com huma seve, e cavan- 
do, fez nella hum lagar, e edificou huma 
torre, e depois a arrendou a huns Lavra¬ 
dores, e ausentou-se para longe. 

34 E estando proximo o tempo dos fruc- 
tos, enviou os seus Servos aos Lavradores, 
para receberem os seus fructos. 

35 Mas os Lavradores, lanpando a mao 
aos servos delle, ferirao hum, matarao outro, 
e a outro apedrejarao. 

36 Enviou ainda outros Servos era maior 
numero, do que os primeiros, e fizerao-lhes 
o mesmo. 

37 E por ultimo enviou-lhes seu Filho, 
dizendo : Hao de ter respeito a meu Fi¬ 
lho. 

38 Porem os Lavradores vendo o Filho, 
disserao entre si: Este he o herdeiro, vinde, 
matemo-lo, e ficaremos senhores da sua 
heranpa. 

39 E lanpando-lhe as maos, puzerao-o 
fora da vinha, e matarao-o. 

40 Quando pois vier o Senhor da vinha, 
que fara elle aquelles Lavradores ? 

41 Responderao-lhe : Aos maos destruira 
rigorosamente : e arrendara a sua vinha a 
outros Lavradores, que lhe paguern o fruto 
a seus tempos devidos. 

42 Jesus lhes disse : Nunca lestes nas 
Escrituras: A pedra que fora rejeitada pelos 
que edificavao, essa foi posta por cabepa do 
angulo? Pelo Senhor foi feito isto, e he 
cousa maravilhosa nos nossos olhos? 

43 Por isso he que eu vos declaro, que 
tirado vos sera o Reino de Deos, e sera 
dado a hum povo, que fapa os frutos delle. 

44 O que cahir por£m sobre esta pedra, 
far-se-ha em pedapos : e aquelle sobre que 
ella cahir, ficara esmagado. 

45 E os Principes dos Sacerdotes, e os 
Fariseos, depois de ouvirem as suas para¬ 
bolas, conhecerao que delies he que fallava 
Jesus : 

46 E quando procuravao prendello, ti- 
verao medo do povo: porque este o tinha 
na estimapao de hum Profeta. 

CAPITULO XXII. 
Celebra o Rei as vodas de seu filho. O que 

nao trouxe vestido nupcial, he expulso, e 
langado 'em trevas. Deve-se pagar o tri- 
buto a Cesar. Os Sadduceos confundidos. 
O preceito maxima he o de amar a Deos 
de todo o coragao. David sendo Pai do 
Messias, chama a este seu Senhor. 

■p RESPONDENDO Jesus, lhes tor- 
-*-J nou a fallar segunda vez em parabolas, 
dizendo : 

2 O Reino dos Ceos he semelhante a 
hum homem Rei, que fez as vodas a seu 
filho. 

3 E mandou os seus servos a chamar os 
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convidados para as vodas, mas elles rocu- 
sarao ir. 

4 Enviou de novo outros servos, com 
este recado: Dizei aos convidados : Eis- 
aqui tenho preparado o meu banquete, os 
meus touros, e os animaes cevados estao ja 
mortos, e tudo prompto : vinde as vodas. 

5 Mas elles desprezarao o convite : e se 
forao, hum para a sua casa de campo, e 
outro para o seu trafico : 

6 Outros porem lanparao mao dos servos 
que elle enviara, e depois de os haverem 
ultrajado, os matarao. 

7 Mas o Rei tendo ouvido isto, se irou : 
e tendo feito marchar os seus exercitos, aca- 
bou com aquelles homicidas, e pos fogo a 
sua Cidade. 

8 Entao disse aos seus servos : As vodas 
com effeito estao apparelhadas, mas os que 
estavao convidados, nao forao dignos de se 
acharem no banquete: 

9 Ide pois as sahidas das ruas, e a quan- 
tos achardes, eonvidai-os para as vodas. 

10 E tendo sahido os seus servos pelas 
ruas, congregarao todos os que acharao, 
maos e bons: e ficou cheia de convidados 
a Sala do banquete das vodas. 

11 Entrou depois o Rei para ver os que 
estavao k meza, e vio alii hum homem que 
nao estava vestido com veste nupcial. 

12 E disse-lhe : Amigo, corno entraste 
aqui, nao tendo vestido nupcial 1 Mas elle 
emmudeceo. 

13 Entao disse o Rei aos seus Ministros : 
Atai-o de pes, e maos, e lanpai-o nas tre¬ 
vas exteriores: ahi havera choro, e ranger 
dos dentes. 

14 Porque sao muitos os chamados, e 
poucos os escolhidos. 

15 Entao retirando-se os Fariseos, con- 
sultarao entre si, corno o suprenderiao no 
que fallasse. 

16 E enviao lhe seus Discipulos junta- 
mente com os Herodianos, que lhe disserao : 
Mestre, nos sabemos que ds verdadeiro, e 
que ensinas o caminho de Deos pela ver- 
dade, e nao se te da de ninguem ; porque 
nao fazes exceppao de pessoas : 

17 Dize-nos pois, qual he o teu senti- 
mento, he licito dar o tributo a Cesar ou 
nao ? 

18 Pordm Jesus conhecendo a sua ma- 
licia, disse-lhes: Porque me tentais hypo- 
critas ? 

19 Mostrai-me ca a moeda do censo. E 
elles lhe apresentarao hum dinheiro. 

20 E J esus lhes disse : De quern he esta 
imagem, e incrippao ? 

21 Respond6rao-lhe elles: De Cesar. 
Entao lhes disse Jesus : Pois dai a Cesar o 
que he de Cesar : e a Deos o que he de 
Deos. 

22 E quando isto ouvirao se admirarao, 
e dexando-o se retirarao. 
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23 Naquelle dia vierao a elle os Saddu- 
ceos, que dizem nao haver resurreipao: e 
lhe fizerao esta pergunta, 

24 Dizendo : Mestre, Moyses disse : Que 
se morrer algum que nao tenha fillio, seu 
irmao se casa com sua mulher, e de suc- 
cessao a seu irmao : 

25 Ora entre nos havia sete irmaos : de- 
pois de casado faleceo o primeiro : e por¬ 
que nao teve filho, deixou sua mulher a seu 
irmao. 

26 O mesmo succedeo ao segundo, e 
terceiro, ate o setimo. 

27 E ultimamente depois de todos faleceo 
tambem a mulher. 

28 A qual dos sete logo pertencera a 
mulher na resurreif ao ? porque todos forao 
casados com ella. 

29 E respondendo Jesus, lhes disse: 
Errais nao sabendo as Escrituras, nem o 
poder de Deos. 

30 Porque depois da resurreicao, nem 
as mulheres terao maridos, nem os maridos 
mulheres: mas serao como os Anjos de 
Deos no Ceo. 

31 E sobre a resurreicao dos mortos, 
vos nao tendes lido o que Deos disse, fal- 
lando comvosco: 

3 2 Eu sou o Deos de Abrahao, e o Deos 
de Isaac, e o Deos de Jacob? Ora Deos 
nao o he de mortos, mos de vivos. 

33 E a gente do povo ouvindo isto, estava 
admirada da sua doutrina- 

34 Mas os Fariseos, quando ouvirao que 
Jesus tinha feito calar a boca aos Sadduceos, 
se ajuntarao em conselho: 

35 E hum delies que era Doutor da Lei, 
tentando-o, lhe perguntou: 

36 Mestre, qual he o grande Manda- 
mento da Lei? 

37 Jesus lhe disse : Amaras ao Senhor 
teu Deos de todo o teu corapao, e de toda 
a tua alma, e de todo o teu entendimento. 

38 Este he o maximo, e o primeiro Man- 
dam en to. 

39 E o segundo semelhante a este he: 
Amaras a teu proximo, como a ti mesmo. 

40 Destes dous Mandamentos depende 
toda a Lei, e os Profetas. 

41 E estando juntos os Fariseos, lhes fez 
Jesus esta pergunta, 

42 Dizendo : que vos parece a vos do 
Christo ? de quern he elle filho ? Responde- 
rao-lhe: de David. 

43 Jesus lhes replicou : Pois como lhe 
chama David em espirito Senhor, dizendo : 

44 Disse o Senhor ao meu Senhor : Sen- 
ta-te a minha mao direita, ate que eu reduza 
os teus inimigos a servirem de escabello de 
teus pes? 

45 Se pois David o chama seu Senhor, 
como he elle seu Filho ? 

46 E nao houve quern lhe podesse res¬ 
ponder huma so palavra; e daquelle dia | 

em diante ninguem mais ousou fazer-lhe 
perguntas. 

CAPITULO XXIII. 
Devern-se crer, mas nao imitar os maos Pas- 

tores. Faz Jesu Christo lmma larga, e 
forte invectiva contra os vicios dos Fari¬ 
seos. Em perseguirem a Jesu Christo, 
imitao elles a perversidade de seus maiores. 
O Templo vird a fear deserto. 

"C'NTAO fallou Jesus as turbas, e aos seus 
-*-1 Discipulos, 

2 Dizendo: Sobre a Cadeira de Moys6s 
se assentarao os Escribas, e Fariseos. 

3 Observai pois, e fazei todo quanto elles 
vos disserem : porem nao obreis segundo a 
practica das suas acfoes: porque dizem, e 
nao fazem. 

4 Porque atao cargas pezadas, e incom- 
portaveis, e as poem sobre os hombros dos 
homens: mas nem com o seu dedo as que- 
rem mover. 

5 E fazem todas as suas obras, para se- 
rem vistos dos homens : por isso trazem as 
suas largas tiras de pergaminho, e grandes 
franjas. 

6 E gostao de ter nos banquetes os pri- 
meiros lugares, e nas Synagogas as primei- 
ras cadeiras, 

7 E que os saudem na Praja, e que os 
homens os chamem Mestres. 

8 Mas vos nao queirais ser chamados 
Mestres : porque hum so he o vosso Mestre, 
e vos todos sois irmaos. 

9 E a ninguem chameis pai vosso sobre 
a terra : porque hum so he o vosso Pai, que 
esta nos Ceos. 

10 Nem vos intituleis Mestres: porque 
hum so he o vosso Mestre, o Christo. 

11 O que de entre vos he o maior, sera 
vosso servo. 

12 Porque .aquelle que se exaltar, sera 
humilhado, e o que se humilhar, sera exal- 
tado. 

13 Mas ai de vos Escribas, e Fariseos 
hypocritas : que fechais o Reino dos Ceos 
diante dos homens: pois nem vos entrais, 
nem aos que entrariao deixais entrar. 

14 Ai de vos Escribas, e Fariseos hypo¬ 
critas : porque devorais as casas das viuvas, 
fazendo largas orafoes: por isto levareis 
hum juizo mais rigoroso. 

15 Ai de vos Escribas, e Fariseos hypo¬ 
critas : porque rodeais o mar, e a terra, por 
fazerdes hum proselyto: e depois de o terdes 
feito, o fazeis em dobro mais digno do in¬ 
ferno, do que vos. 

16 Ai de vos conductores de cegos, que 
dizeis : Todo o que jurar pelo Templo, isso 
nao he nada: mas o que jurar pelo ouro 
do Templo, fica obrigado ao que jurou. 

17 Estultos, e cegos: Pois qual he mais, 
o ouro, ou o Templo que santifica o ouro ? 

18 E todo o que jurar pelo Altar, isso 
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nao he nada: mas qualquer que jurar pela 
offrenda, que esta sobre elle, esta obrigado 
ao que jurou. 

19 Cegos: Pois qual he mais, a offrenda, 
ou o Altar, santifica a offrenda ? 

20 Aquelle pois que jura pelo Altar, 
jura por elle, e por tudo quanto sobre elle 
esta : 

21 E todo o que jurar pelo Templo, 
jura por elle, e pelo que habita nelle : 

22 E o que jura pelo Ceo, jura pelo 
Throno de Deos, e por aquelle que esta 
sentado nelle. 

23 Ai de vos Escribas, e Fariseos hypo¬ 
crites : que dezimais a hortela, e o endro, e 
o cominho, e haveis deixado as cousas, que 
sao mais importantes da Lei; a justica, e a 
misericordia, e a fe : estas cousas erao as 
que vos devieis praticar, sem que entretanto 
omittisseis aquelloutras. 

24 Conductores cegos, que coais hum 
mosquito, e engulis hum camelo. 

25 Ai de vos Escribas, e Fariseos, hypo¬ 
crites, porque alimpais o que esta por fora 
do copo, e do prato: e por dentro estais 
cheios do rapinas, e de immundicias. 

26 Fariseo cego: purifica primeiro o in¬ 
terior do copo, e do prato, para que tam- 
bem o exterior flque limpo. 

27 Ai de vos, Escribas, e Fariseos hypo¬ 
crites : porque sois semelhantes aos sepul- 
cros branqueados, que parecem por fora 
formosos aos homens, e por dentro estao 
cheios de ossos de mortos, e de toda a as- 
querosidade: 

28 Assim tambem vos outros por fora 
vos mostrais na verdade justos aos homens : 
mas por dentro estais cheios de hypocrisia, 
e iniquidade. 

29 Ai de vos Escribas, e Fariseos hypo¬ 
crites, que edificais os sepulcros dos Profetas, 
e adornais os monumentos dos justos, 

30 E dizeis : Se nos houveramos vivido 
nos dias de nossos pais, nao teriamos sido 
seus companheiros no sangue dos Profetas: 

31 E assim dais testemunho contra vos 
mesmos, de que sois filhos daquelles, que 
matarao aos Profetas : 

32 Acabai vos pois de encher a medida 
de vossos pais. 

33 Serpentes, rap a de viboras, como es- 
capareis vos de serdes condemnados ao 
Inferno ? 

34 Por isso eis-aqui estou eu que vos 
envio Profetas, e Sabios, e Escribas, e delles 
matareis, e crucificareis a huns, e delles 
apoutareis a outros nas vossas Synagogas, e 
os perseguireis de Cidade em Cidade : 

35 Para que venha sobre vos todo o 
sangue dos justos, que se tern derramado 
sobre terra, des do sangue do justo Abel, 
ate o sangue de Zacarias filho de Baraquias, 
a quern vos destes a morte entre o Templo 
e o Aitar. 
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36 Em verdade vos digo, que todas 
estas cousas virao a cahir sobre esta gera- 
pao. 

37 Jerusalem, Jerusalem, que mates os 
Profetas, e apedrejas os que te sao envia- 
dos; quantas vezes quiz eu ajuntar teus 
filhos, do modo que huma gallinha recolhe 
debaixo das azas os seus pintos, e tu o nao 
quizeste ? 

38 Eis-ahi vos ficara deserta a vossa 
casa. 

39 Porque eu vos declaro, que des d’a- 
gora nao me tornareis a ver ate que digais : 
Bemdito seja o que vem em Nome do 
Senhor. 

CAPITULO XXIV. 
Prediz Jesu Christo a ruina do Templo. 

Manda-nos resguardar dos Profetas fal- 
sos. Fenomenos cspantosos, que hdo de 
preceder a sua vinda. O bom Servo esta 
sempre vigilante ao que seu Senhor querera 
delle. JDevemos estar promptos para o 
tempo em que o Senhor vier. 

TENDO saliido Jesus do Templo, se 
hia retirando. E chegarao a elle os 

seus Diseipulos, para lhe mostrarem a fa- 
brica do Templo. 

2 Mas elle respondendo, lhes disse: Ve- 
des tudo isto ? Na verdade vos digo, que 
nao ficara aqui pedra sobre pedra, que nao 
seja derribada. 

3 E estando elle assentado no Monte das 
Oliveiras, se chegarao a elle seus Discipu- 
los a puridade, perguntando-lhe : Dize-nos, 
quando succederao estas cousas: e que 
sinal havera da tua vinda, e da consumma- 
pao do seeulo ? 

4 E respondendo Jesus, lhes disse : 
Vede nao vos engane alguem : 

5 Porque virao muitos em meu Nome, 
dizendo: Eu sou Christo: e enganarao a 
muitos. 

6 Haveis pois de ouvir guerras, e rumo- 
res de guerras. Olhai nao vos turbeis: 
porque importa que assim aconteca, mas 
nao he este ainda o fim : 

7 Porque se levantara Nacao contra 
Napao, e Reino contra Reino, e haveia 
pestilencias, e fomes, e terremotos em 
diversos lugares: 

8 E todas estas cousas sao principios 
das dores. 

9 Entao vos entregarao a tribulapao, e 
vos matarao: e sereis aborrecidos de todas 
as gentes por causa do meu Nome. 

10 E muitos entao serao escandalizados, 
e se entregarao de parte a parte, e se abor- 
recerao huns aos outros. 

11 E levantar-se hao muitos falsos Pro¬ 
fetas, e enganarao a muitos. 

12 E por quanto multiplicar-se-ha a 
iniquidade, e se resfriara a caridade de 
muitos: 
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13 Mas o que perseverar ate o fim, esse 
sera salvo. 

14 E sera pregado este Evangelho do 
Reino por todo o Mundo, em testemunho a 
todas as gentes: e entao chegara o fim. 

15 Quando vos pois virdes, que a abo- 
mina^ao da desolapao, que foi predita pelo 
Profeta Daniel, esta no lugar santo: o que 
le, entenda: 

16 Entao os que se achao em Judea, 
fujao para os montes : 

17 E o que se acha no telhado, nao 
desea a levar cousa alguma de sua casa: 

18 E o que se acha no campo, nao volte 
a tomar a sua tunica. 

19 Mas ai das que estiverem pejadas, e 
das que criarem naquelles dias. 

20 Rogai pois, que nao seja a vossa fuga 
em tempo de Inverno, ou em dia de Sab- 
bado: 

21 Porque sera entao a afflicpao tao 
grande, que desde que ha Mundo ategora, 
nao houve, nem havera outra semelhante. 

22 E se nao se abbreviassem aquelles 
dias, nao se salvaria pessoa alguma : porem 
abbreviar-sehao aquelles dias em attenyao 
aos escolhidos. 

23 Entao se alguem vos disser : Olhai 
aqui esta o Christo, ou ei-lo acola: nao lhe 
deis credito. 

24 Porque se levantarao falsos Christos 
e falsos Profetas: que farao grandes prodi- 
gios, e maravilhas taes, (que se fora possi- 
vel) ate os escolhidos se enganariao. 

25 Vede que eu vo-lo adverti antes. 
26 Se pois vos disserem, Ei-lo la esta 

no Deserto, nao saiais : ei-lo ca mais retira- 
do da casa, nao lhe deis credito. 

27 Porque do modo que hum relampago 
sahe do Oriente, e se mostra atd o Ucci- 
dente : assim ha de ser tambem a vinda do 
Filho do Homem. 

28 Em qualquer lugar em que estiver o 
corpo, ahi se hao de ajuntar tambem as 
aguias. 

29 E logo depois da afflicjao daquelles 
dias, escurecer-se-ha o Sol, e a Lua nao 
dara a sua claridade, e as Estrellas cahirao 
de Ceo, e as Virtudes dos Ceos se com- 
moverao : 

30 E entao apparecera o sinal do Filho 
do Homem no Ceo: e entao todos os Po- 
vos da terra chorarao: e verao ao Filho do 
Homem, que vira sobre as nuvens do Ceo 
com grande poder e magestade. 

31 E enviara os seus Anjos com trombe- 
tas e com grande voz: e ajuntarao os seus 
escolhidos des dos quatro ventos, do mais 
remontado dos Ceos ate as extremidades 
defies. 

32 Apprendei pois o que vos digo por 
huma comparacao tirada da figueira: quan¬ 
do os seus ramos estao ja tenros, e as folhas 
tern brotado, sabeis que esta perto o Estio : 

33 Assim tambem quando vos virdes 
tudo isto, sabei que esta perto as portas. 

34 Na verdade vos digo, que nao pas- 
sara esta gera^ao, sem que se cumprao 
todas estas cousas. 

35 Passara o Ceo e a terra, mas nao 
passarao as minhas palavras. 

36 Mas daquelle dia, nem d’aquella hora 
ninguem sabe, nem os Anjos dos Ceos, 
senao so o Padre. 

37 E assim como foi nos dias de Noe, 
assim sera tambem a vinda do Filho do 
Homem: 

38 Porque assim como nos dias antes 
do diluvio estavao comendo e bebendo, ca- 
sando-se e dando-se em casamento, ate ao 
dia em que Noe entrou na area, 

39 E nao o entenderao em quanto nao 
veio o diluvio e os levou a todos: assim 
sera tambem a vinda do Filho do Homem. 

40 Entao de dous que estiverem no 
campo: hum sera tornado, e outro sera 
deixado: 

41 De duas mulheres que estiverem 
moendo em hum moinho, huma sera torna¬ 
do, e outra sera deixada. 

42 Velai pois, porque nao sabeis a que 
hora ha de vir vosso Senhor. 

43 Mas sabei, que se o Pai de familia 
soubesse a que hora havia de vir o ladrao, 
vigiaria sem duvida, e nao deixaria minar 
a sua casa. 

44 Por isso estai vos tambem apercebi- 
dos; porque nao sabeis em que hora tem 
de vir o Filho do Homem. 

45 Quem cres que he o servo fiel e pru- 
dente, a quem seu Senhor pos sobre a sua 
familia para que lhes dh de comer a tempo ? 

46 Bemaventurado aquelle servo a quem 
seu Senhor achar nisto occupado quando 
vier: 

47 Na verdade vos digo, que elle o con- 
stituira administrador de todos os seus bens. 

48 Mas se aquelle servo sendo mao 
disser no seu cora^ao : Meu Senhor tarda 
em vir: 

49 E comefar a maltratar aos seus com- 
panheiros, e a comer e beber com os que se 
embriagao : 

50 Vira o Senhor daquelle Servo no dia, 
em que elle o nao espera, e na hora que 
elle nao sabe, 

51 E removello-ha, e pora a sua parte 
com os hypocritas: alii havera choro e 
ranger de dentes. 

CAPITULO XXV. 
A parabola das dez Virgens. A outra dos 

talentos repartidos. Coda hum sera re- 
compensado segundo os seus merecimentos. 
Jesu Christo reconhecera como Jeito a 
elle, o que se Jizer aos seus. 

jDNTAO serfi semelhante o Reino dos 
Ceos a dez Virgens, que tomando as 
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suas alampadas, sahirao a receber o Esposo 
e a Esposa. 

2 Mas sinco de entre ellas erao loucas, 
e sinco prudentes : 

3 As sinco porem que erao loucas, to- 
mando as suas alampadas, nao levarao 
azeite comsigo: 

4 Mas as prudentes levarao azeite nas 
suas vasilhas juntamente com as alampadas. 

5 E tardando o Esposo, comeparao a 
tosquenejar todas, e assim vierao a dormir. 

6 Quando a meia noite se ouvio gritar: 
Eis-ahi vem o Esposo, sahi a recebello. 

7 Entao se levantarao todas aquellas 
Virgens, e prepararao as suas alampadas. 

8 E disserao as fatuas as prudentes: 
Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas 
alampadas se apagao. 

9 Responderao as prudentes dizendo: 
Para que nao succeda talvez faltar-nos elle 
a nos e a vos, ide antes aos que o vendem, 
e comprai o que haveis mister. 

10 E em quanto ellas forao a comprallo, 
veio o Esposo : e as que estavao apercebi- 
das entrarao com elle a celebrar as vodas, e 
fechou-se a porta. 

HE por fim vierao tambem as outras 
Virgens dizendo : Senhor, Senhor, abrenos. 

12 Mas elle respondendo, lhes disse : Na 
verdade vos digo que vos nao conhefo. 

13 Vigiai pois, porque nao sabeis o dia 
nem a hora. 

14 Porque assim he como hum homem, 
que ao ausentar-se para longe, chamou aos 
seus servos, e lhes entregou os seus bens. 

15 E deo a hum sinco talentos, e a outro 
dous, e a outro deo hum, a cada hum se- 
gundo a sua capacidade, e partio logo. 

16 O que recebera pois sinco talentos, 
foi-se, e entrou a negociar com elles, e 
ganhou outros sinco. 

17 Da mesma sorte tambem o que rece¬ 
bera dous, ganhou outros dous. 

18 Mas o que havia recebido hum, indo¬ 
se com elle, cavou na terra e escondeo alii o 
dinheiro de seu Senhor. 

19 E passando muito tempo veio o Senhor 
daquelles Servos e chamou-os a contas. 

20 E chegando-se a elle o que havia 
recebido os sinco talentos, apresentou-lhe 
outros sinco talentos, dizendo : Senhor, tu 
me entregaste sinco talentos, eis-aqui tens 
outros sinco mais que lucrei. 

21 Seu Senhor lhe disse : Muito bem, 
Servo bom e fiel, ja que foste fiel nas cou- 
sas pequenas, dar-te-hei a intendencia das 
grandes,'entra no gozo de teu Senhor. 

2 2 Da mesma sorte apresentou-se tambem 
o que havia recebido dous talentos, e disse: 
Senhor, tu me entregaste dous talentos eis- 
aqui tens outros dous que ganhei com 
elles. 

23 Seu Senhor lhe disse: Bem esta, Servo 
bom e fiel, ja que foste fiel nas cousas pe- 
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quenas, dar-te-hei a intendenciaMas grandes, 
entra no gozo de teu Senhor. 

24 E chegando tambem o que havia re¬ 
cebido hum talento, disse: Senhor, sei que 
es hum homem de rija condiyao, segas onde 
nao semeaste, e recolhes onde nao espa- 
lhaste: 

25 E temendo me fui, e escondi o teu 
talento na terra: eis-aqui tens o que he teu. 

26 E respondendo seu Senhor, lhe disse : 
Servo mao e preguifoso, sabias que sego 
onde nao semeei, e que recolho onde nao 
tenho espalhado; 

27 Devias logo dar o meu dinheiro aos 
banqueiros, e vindo eu teria recebido certa- 
mente com juro o que era meu. 

28 Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que 
tem dez talentos: 

29 Porque a todo o que ja tem, dar-se- 
lhe-ha, e tera em abundancia : e ao que nao 
tem, tirar-se-lhe-ha ate o que parece que 
tem. 

30 E ao servo inutil lanjai-o nas trevas 
exteriores: alii havera choro, e ranger de 
dentes. 

31 Mas quando vier o Filho do Homem 
na sua Magestade, e todos os Anjos com 
elle, entao se assentara sob re o Throno da 
sua Magestade: 

32 E serao todas as gentes congregadas 
diante elle, e separara huns dos outros, como 
o pastor aparta dos cabrilos as ovelhas: 

33 E assim pora as ovelhas a direita, e os 
cabritos a esquerda. 

34 Entao dira o Rei aos que hao de estar 
a sua direita: Vinde bemditos de meu Pai, 
possui o Reino que vos esta preparado des 
do principio do Mundo : 

35 Porque tive fome, e destes-me de 
comer: tive sede, e destes-me de beber: era 
hospede, e recolhestes-me : 

36 Estava nu, e cobristes-me : estava en- 
fermo, e visitastes-me : estava no carcere, e 
viestes, verme. 

37 Entao lhe responderao os justos, di¬ 
zendo : Senhor, quando he que nos te vimos 
faminto e te demos de comer: ou sequioso, 
e te demos de beber? 

38 E quando te vimos hospede e te 
recolhemos : ou nu, e te vestimos ? 

39 Ou quando te vimos enfermo, ou no 
carcere, e te fomos ver? 

40 E respondendo o Rei, lhes dira: Na 
verdade vos digo, que quantas vezes vos 
fizestes isto a hum destes meus irmaos mais 
pequeninos, a mini he que o fizestes. 

41 Entao dira tambem aos que hao de 
estar a esquerda: Apartai-vos de mim mal- 
ditos para o fogo eterno, que esta appa- 
relhado para o diabo, e para os seus Anjos: 

42 Porque tive fome, e nao me destes de 
comer: tive sede, e nao me desteis de 
beber: 

43 Era hospede, e nao me recolhestes: 



S. MATTHEUS XXVI. 

estava nu, e nao me cobristes: estava enfer- 
mo, o no carcere, e nao me visitastes. 

44 Entao, elles tambem lhe responderao, 
dizendo: Senhor, quando he que nos te 
vimos faminto, ou sequioso, ou hospede, ou 
nu, ou enfermo, ou no carcere, e deixamos 
de te assistir ? 

45 Entao lhes respondera elle, dizendo : 
Na verdade vos digo: Que quantas vezes 
o deixastes de fazer a hum destes mais pe- 
queninos, a mini o deixastes de fazer. 

46 E irao estes para o supplicio etemo: 
e os justos para a vida eterna. 

CAPITULO XXVI. 
Fazem os Saccrdotes Conselho para darem a 

morte a Jesu Christo. Hutna mulher lhe 
langa sobre a cabega o precioso oleo, que 
trazia numa redorna do alabastro. Nego- 
e.iaqao de Judas no Conselho Supremo. 
Falla Jesus desta traiqao estando ceando. 
Institue o Sacramento da Encaristia. Pre- 
diz a Pedro que elle o negara tres vezes. 
A sua oraqao no Horto. A sua prizao. 
Toma Pedro a espada para o defender. 
Fogem os Discipulos. He accusado Jesus j 

na presenqa de Cuifaz por testemunhas 
falsas. He julgado r'to de morte. Os 
servos lhe fuzem todo o genero de ultrajes. ■ 
Pedro o nega tres vezes. 

Tj' ACONTECEO isto, que tendo Jesus! 
-*--J acabado todos estes discursos, disse a 
seus Discipulos: 

2 Vos sabeis que daqui a dous dias se 
ha de celebrar a Pascoa, e o Filho do Ho- 
mem sera entregue para ser crucificado. 

3 Entao se ajuntarao os Principes dos 
Sacerdotes e os Magistrados do povo no 
atrio do Principe dos Sacerdotes, que se 
chamava Caifaz: 

4 E tiverao Conselho para prenderem a 
Jesus com engano, e fazerem-o morrer. 

5 Mas diziao elles : Nao se execute isto 
no dia da festa, para que nao succeda le- 
vantar-se algum motim no povo. 

6 Ora estando Jesus em Bethania, em 
casa de Simao o Leproso, 

7 Chegou-se a elle huma mulher, que 
trazia huma redoma de alabastro cheia de 
precioso balsamo, e o derramou sobre a 
cabepa de Jesus estando recostado a 
meza. 

8 E vendo isto os seus Discipulos, se in- 
dignarao, dizendo: Para que foi este des- 
perdicio ? 

9 Porque podia isto vender-se por bom 
prepo, e dar-se este aos pobres. 

10 Mas Jesus sabendo isto, disse-lhes : 
porque molestais vos esta mulher? que no 
que fez, me fez huma boa obra : 

11 Porque vos outros sempre tendes com- 
vosco os pobres; mas a mini nem sempre 
me tereis. 

12 Por quanto derramar ella este balsamo 

sobre o meu corpo, foi ungir me para ser 
enterrado. 

13 Em verdade vos digo, que onde quer 
que for pregado este Evangelho, que sera em 
todo o Mundo, publicar-se-ha tambem para 
memoria sua a acpao que esta mulher fez. 

14 Entao se foi ter hum dos doze, que se 
chamava Judas Iscariotes, com os Principes 
dos Sacerdotes : 

15 E lhes disse: Que me quereis vos 
dar, e eu vo-lo entregarei ? E elles lhe 
assignarao trinta moedas de prata. 

16 E desde entao buscava opportunidade 
para o entregar. 

17 E ao primeiro dos dias, em que se 
comiao os paes asmos, vierao ter com Jesus 
seus Discipulos, dizendo : Onde queres tu 
que te preparemos o que se ha de comer na 
Pascoa ? 

18 E disse Jesus : Ide a Cidade a casa 
de hum tal, e dizei-lhe: O Mestre diz: O 
meu tempo esta proximo, em tua casa quero 
celebrar a Pascoa com rneus Discipulos. 

19 E fizerao os Discipulos como Jesus 
lhes havia ordenado, e prepararao a Pascoa. 

20 Chegada pois a tarde, pos-se Jesus a 
meza com os seus Discipulos. 

21 E estando elles comendo, disse-lhes: 
Em verdade vos affirmo, que hum de vos 
me ha de entregar. 

22 E elles mui cheios de tristeza, cada hum 
comepou adizer : Porventura soueu Senhor? 

23 E elle respondendo, lhes disse: O 
que mette cornigo a mao no prato, esse he o 
que me ha de entregar. 

• 24 O Filho do Homem vai certamente, 
como esta escrito delle: mas ai daquelle 
homem por cuja intervencao ha de ser 
entregue o Filho do homem : melhor fora 
ao tal homem nao haver nascido. 

25 E respondendo Judas, o que o en- 
tregou, disse: Sou eu por ventura, Mestre ? 
Disse-lhe Jesus : Tu o disseste. 

26 Estando delles porem ceando, tomou 
Jesus o pao e o benzeo, e partio-o e deo-o a 
seus Discipulos, e disse : Tomai, e comei: 
este he o meu Corpo. 

27 E tomando o calis deo grajas, e deo- 
lho, dizendo : Bebei delle todos : 

28 Porque este he o meu Sangue do novo 
Testamento, que sera derramado por muitos 
para remissao de peccados. 

29 Mas digo vos: que desta hora em 
diante nao beberei mais deste fructo da vide 
ate aquelle dia em que o beberei novo cora- 
vosco no Reino de meu Pai. 

30 E cautado o Hymno, sahirao para o 
Monte das Oliveiras. 

31 Entao lhes disse Jesus: A todos vos 
serei esta noite huma occasiao de escandalo. 
Esta pois escrito: Ferirei o pastor, e as 
ovelhas do rebanho se porao em desarranjo. 

32 Porem depois que eu resurgir, irei 
adiante de vos para a Galilea. 

* 27 



S. MATTHEUS XXVI. 

33 E respondendo Pedro, lhe disse: 
Ainda quando todos se escandalizarem a 
teu respeito, eu nunca me escandalizarei. 

34 Jesus lhe replicou: Em verdade te 
digo, que nesta mesma noite, antes que o 
gallo cante, me has de negar tres vezes. 

35 Pedro lhe disse: Ainda que seja ne- 
eessario morrer eu comtigo, nao te negarei. 
E todos os mais Discipulos disserao o mesmo. 

36 Entao foi Jesus com elles a huma 
granja, ehamada Gethsemani, e disse a seus 
Discipulos : Assentai-vos aqui, em quanto 
eu vou acola e fa90 orajao. 

37 E tendo tornado comsigo a Pedro e 
aos dous filhos de Zebedeo, come^ou a en- 
tristecer-se e angustiar-se. 

38 Disse-lhes entao : A minha alma esta 
numa tristeza mortal: demorai-vos aqui, e 
vigiai comigo. 

39 E adiantando-se huns poucos de 
passos, se prostrou com o rosto em terra, 
fazendo ora^ao e dizendo: Pai meu, se he 
possivel, passe de mim este calis : todavia 
nao se faca nisto a minha vontade, mas sim 
a tua. 

40 Depois veio ter com seus Discipulos 
e os achou dormindo, e disse a Pedro: 
Vislo isso nao podestes huma hora vigiar 
comigo ? 

41 Vigiai e orai para que nao entreis 
em tentafao. O espirito na verdade esta 
prompto, mas a carne he fraca. 

42 De novo se retirou segunda vez e 
orou, dizendo: Pai meu, se este calis nao 
pode passar sem que eu o beba, faca-se a 
tua vontade. 

43 E veio outra vez e tambem os achou 
dormindo; porque estavao carregados os 
olhos delies. 

44 E deixando-os, de novo foi orar ter- 
ceira vez, dizendo as mesmas palavras. 

45 Entao veio ter com os seus Discipu¬ 
los e lhes disse : Dormi ja a descanjai: eis- 
aqui esta chegada a hora em que o Filho 
do Homem, sera entregue nas maos dos 
peccadores. 

46 Levantai-vos, vamos; eis-ahi se vem 
chegando o que me ha de entregar. 

47 Estando elle ainda fall-ando, eis que 
chega Judas, hum dos doze, e com elle 
huma grande multidao de gente com espa- 
das e varapaos, que erao os Ministros en- 
viados pelos Principes dos Sacerdotes e 
pelos Anciaos do povo. 

48 Ora o traidor tinha lhes dado este 
sinal, dizendo : Aquelle a quem eu der hum 
osculo, esse he que he, prendei-o. 

49 E chegando-se logo a Jesus lhe disse: 
Deos te salve Mestre. E deo lhe hum 
osculo. 

50 E Jesus lhe disse: Amigo, a que 
vieste ? Ao mesmo tempo se chegarao os 
outros a elle, e lanfarao mao de Jesus, e 
o prenderao. 
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51 E senao quando hum dos que esta¬ 
vao com Jesus, mettendo mao a espada 
que trazia, a desembainhou, e ferindo a 
hum servo do Summo Pontifice, lhe cortcu 
huma orelha. 

52 Entao lhe disse Jesus : Mette a tua 
espada no seu lugar: porque todos os que 
tomarem espada morrerao a espada. 

53 Acaso cuidas tu que eu nao posso 
rogar a meu Pai, e que elle me nao pora 
aqui logo promptas mais de doze legioes de 
Anjos ? 

54 Como se poderao logo cumprir as 
Escrituras, que declarao que assim deve 
succeder? 

55 Na mesma hora disse Jesus aquelle 
tropel de gente. Vos viestes armados de 
espadas e de varapaos para me prender, 
como se eu fora hum ladrao: todos os dias 
assentado entre vos estava eu ensinando no 
Templo, e nao me prendestes. 

56 Mas tudo isto assim aconteceo, para 
que se cumprissem as Escrituras dos Pro- 
fetas. Entao todos os Discipulos o deixarao 
e fugirao. 

57 Mas os que tinhao prezo a Jesus o 
levarao a casa de Caifaz Principe dos Sacer¬ 
dotes, onde se haviao congregado os Es- 
cribas e os Anciaos. 

58 E Pedro o hia seguindo de longe atd 
ao pateo do Principe dos Sacerdotes. E 
tendo entrado para dentro, estava assentado 
com os Officiaes de justija, para ver em que 
parava o caso. 

59 Entretanto os Principes dos Sacer¬ 
dotes, e todo o Conselho, andavao buscando 
quem jurasse algum falso testemunho contra 
Jesus, a fim de o entregarem a morte: 

60 Mas nao o acharao, sendo assim que 
forao muitos os que se apresentarao para 
jurar falso. Mas por ultimo chegarao duas 
testemunhas falsas, 

61 E depozerao: Este disse: Posso 
destruir o Templo de Deos e reedificallo 
em tres dias. 

62 Entao levantando-se o Principe dos 
Sacerdotes, lhe disse : Nao respondes nada 
ao que estes depoem contra ti ? 

63 Porem Jesus estava calado. E o 
Principe dos Sacerdotes lhe disse: Eu te 
conjuro pelo Deos vivo que nos digas, se tu 
es o Christo Filho de Deos? 

64 Respondeo-lhe Jesus : Tu o disseste : 
mas eu vos declare, que vereis daqui a 
pouco ao Filho do Homem assentado a 
direita do poder de Deos, e vir sobre as 
nuvens do Ceo. 

65 Entao o Principe dos Sacerdotes 
rasgou as suas vestiduras, dizendo: Blas- 
femou : que necessidade temos ja de teste¬ 
munhas ? eis ahi acabais de ouvir agora huma 
blasfemia: 

66 Que vos parece ? E elles respondendo 
disserao: He red de morte. 
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67 Entdo huns lhe cuspirao no rosto e 
o feriijio a punhadas, e outros lhe derao 
Iwfetadas no rosto, 

68 Dizendo : Adivinha-nos, Christo, quern 
he o que te deo ? 

69 Pedro entretanto estava assentadod'ora 
no atrio, e chegou a elle hurna criada, di¬ 
zendo: Tu tambern estavas com Jesus o 
Galileo. 

70 Mas elle o negou diante de tod os, 
dizendo : Nao sei o que dizes. 

71 E sahindo elle a porta, vio-o outra 
criada, e disso para os que alii se achavao : 
Esle tambem estava com Jesus Nazareno. 

72 E segunda vez negou com juramento, 
dizendo : Juro que tal homem nao conhepo. 

73 E dahi a pouco chegarao-se huns que 
alii estavao e disserao a Pedro: Tu certa- 
mente es tambem dos taes, porque ate a tua 
linguagem te da bem a conhecer. 

74 Entao comepou a fazer imprecapoes, 
e a jurar que nao conhecia tal homem. E 
immediatamente cantou o gallo. 

75 E Pedro se lembrou da palavra que 
lhe havia dito Jesus: Antes de cantar o 
gallo tres vezes me negaras. E tendo sa- 
hido para fora chorou amargamente. 

CAPITULO XXVII. 
Judas torna a entregar aos Sacerdotes o di- 

nheiro que dies lhe tinhao dado, e vai en- 
forcar-se. Jesus accusado na presenqa de 
Pilatos nao responde palavra. ■ Sonho da 
mulher de Pilatos a respeito da innocencia 
de Jesus. O povo lhe prefere Barrabas. 
Pilatos depois de lavar as maos, o manda 
aqoutar, e o entrega aos Judeos para ser 
crucificado. Os soldados o carregdo de 
opprobrios. Catninha para o Monte Cal¬ 
varia, levando a Cruz aos hombros Alii 
lhe duo a beber vinho misturado com fel. 
He crucificado entre dous ladroes. Divi- 
dem os soldados entre si os sens vestidos. 
He blasfemado. Trevus em toda a terra. 
Clama Jesus em alta voz, Eli. Ddo-lhe 
a beber vinagre. Torna a dar outro bra- 
do e espira. Prodigios que succedirdo na 
sua morte. Jose de Arimathea pede o sen 
Corpo, e o enterra. Poem-se guardas uo 
sepulcro. 

CIIEGADA que foi a manhaa, todos 
os Principes dos Sacerdotes e os An- 

eiaos do povo entrarao em conselho contra 
Jesus, para o entregarem a morte. 

2 E prezo o levarao, e entregarao ao 
Governador Poncio Pilatos. 

3 Entao Judas, que havia sido o traidor, 
vendo que fora condemnado Jesus, tocado 
de arrependimento, tornou a levar as trinta 
moedas de prata aos Principes dos Sacer¬ 
dotes e aos Anciaos, 

4 Dizendo: Pequei entregando o sangue 
innoeente. Mas elles lhe responderao : A 
nos que se nos da ? viras tu la o que fazias. 

5 E depois de lanpar as moedas no 
Templo, retirou-se, e foi-se pendurar de 
hum lapo. 

6 Mas os Principes dos Sacerdotes to- 
mando o dinheiro, disserao: Nao he licito 
deitallo na area das esmolas, porque he 
prepo de sangue. 

7 Tendo pois deliberado em Conselho 
sobre a materia, comprarao com elle o cam- 
po de hum oleiro, para servir de cemiterio 
aos forasteiros. 

8 Por esta razao se ficou chamando 
aquelle campo ate o dia de hoje, Hacelda- 
ma, isto he, Campo de sangue. 

9 Entao se cumprio o que foi annuncia- 
do pelo Profeta Jeremias que diz: E toma- 
rao as trinta moedas de prata, prepo do que 
foi aprepado, a quem pozerao em prepo 
com os filhos de Israel, 

10 E derao-as pelo campo de hum oleiro, 
assim como me ordenou o Senhor. 

11 Foi apresentado pois Jesus ao Go¬ 
vernador, e o Governador lhe fez esta per- 
gunta, dizendo: Tu £s o Rei dos Judeos? 
Respondeo-lhe Jesus : Tu o dizes. 

12 E sendo accusado pelos Principes dos 
Sacerdotes e pelos Anciaos, nao respondeo 
cousa alguma. 

13 Entao lhe disse Pilatos: Tu nao 
ouves de quantos crimes te fazem cargo? 

14 E nao lhe respondeo a palavra algu¬ 
ma, de modo que se admirou o Governador 
em grande maneira. 

15 Ora o Governador tinha por costume- 
no dia da festa soltar aquelle prezo que os 
do povo quizessem : 

16 E naquella occasiao tinha elle hum 
prezo afamado, que se ehamava Barrabas. 

17 Estando pois elles todos juntos, disse- 
lhes Pilatos: Qual quereis vos que eu vos 
solte ? Barrabas, ou Jesus, que se chama 
o Christo? 

18 Porque sabia que por inveja he que 
lho haviao entregado. 

19 Entretanto estando elle assentado no 
seu Tribunal, mandou-lhe dizer sua mulher: 
Nao te embarapes com a causa desse justo : 
porque hoje em sonhos foi muito o que pa- 
deci por seu respeito. 

20 Mas os Principes dos Sacerdotes e 
os Anciaos persuadirao aos do povo que 
pedissem a Barrabas, e que fizessem mor- 
rer a Jesus. 

21 E fazendo o Governador esta pergun- 
ta, lhes disse : Qual dos dous quereis vos 
que eu vos solte ? E responderao elles : 
Barrabas. 

22 Disse-lhes Pilatos: Pois que hei de 
fazer de Jesus, que se chama o Christo? 

23 Responderao todos : Seja crucificado. 
O Governador lhes disse: Pois que mal 
tem elle feito : E elles levantarao mais o 
grito, dizendo : Seja crucificado. 

24 Entao Pilatos vendo que nada apro- 
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veitava, mas que cada vez era maior o tu- 
multo : mandando vir agua, lavou as maos 
fi. vista do povo, dizendo: Eu sou inno- 
cente do sangue deste justo: vos la vos 
avinde. 

25 E respondendo todo o povo, disse : 
O seu sangue caia sobre nos o sobre nossos 
filhos. 

26 Entao lhes soltou a Barrabas: e de- 
pois de fazer apoutar a Jesus, entregou-llio 
para ser crucificado. 

27 Entao os soldados do Govemador, 
tomando a Jesus para o levarem ao Preto- 
rio, fizerao formar a roda delle toda a 
Cohorte: 

28 E despindo-o, lhe vestirao hum manto 
carmezim, 

29 E tecendo huma coroa de espinhos, 
lha pozerao sobre a cabepa, e na sua mao 
direita huma cana. E ajoelhando diante 
delle, o escarneciao, dizendo : Deos te salve, 
Rei dos Judeos. 

30 E cuspindo nelle, tomarao huma cana 
e lhe davao com ella na cabepa. 

31 E depois que o escarnecerao, des- 
pirao-o do manto, e vestirao-lhe os seus 
habitos, e assim o levarao para o crucifi- 
carem. 

32 E ao sahir da Cidade acharao hum 
homem de Cyrene, por nome Simao: a 
este constrangerao a que levasse a Cruz 
delle padecente. 

33 E vierao a hum lugar que se chama 
Golgotha, que he o lugar do Calvario. 

34 E lhe derao a beber vinho misturado 
com fel. E tendo-o provado nao o quiz 
beber. 

35 E depois que o crucificarao, repar- 
tirao as suas vestiduras lanpando sortes: 
porque se cumprisse o que tinha sido an- 
nunciado pelo Profeta, que diz: Repartirao 
entre si as minhas vestiduras, e sobre a 
minha tunica lanparao sortes. 

36 E assentados o guardavao. 
37 Pozerao-lhe tambem sobre a cabepa 

esta inscrippao que declarava a causa da 
sua morte : ESTE HE JESUS REI DOS 
JUDEOS. 

38 Ao mesmo tempo forao crucificados 
com elle dous ladroes: hum da parte di¬ 
reita, e outro da parte esquerda. 

39 E os que hiao passando blasfemavao 
delle, movendo as suas cabepas, 

40 E dizendo: Ah, tu o que destroes o 
Templo de Deos, e o reedificas em tres 
dias: salva-te a ti mesmo: se 6s Filho de 
Deos, desce da Cruz. 

41 Da mesma sorte insultando-o tam¬ 
bem os Principes dos Sacerdotes com os 
Escrib’as e Anciaos, diziao : 

‘ 42 Elle salvou a outros, a si mesmo nao 
se pode salvar: se he Rei de Israel, despa 
agora da Cruz, e creremos nelle : 

43 Confiou em Deos: livre-o la agora, 
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se he seu amigo : porque elle disse: Eu 
pois sou Filho de Deos. # 

44 E os mesmos improperios lhe diziao’ 
tambem os ladroes, que haviao sio cruci¬ 
ficados com elle. 

45 Mas des da hora sexta atd a hora 
nona se diffundirao trevas sobre toda a 
terra. 

46 E perto da hora nona deo Jesus hum 
grande brado, dizendo: Eli, Eli, lamma 
sabachthani ? isto he: Deos meu, porque 
me desamparaste ? 

47 Alguns porem dos que alb estavao, 
e que ouvirao isto, diziao: Este chama por 
Elias. 

48 E logo correndo hum delies, tendo 
tornado huma esponja, a ensopou em vina- 
gre, e a pos sobre huma cana, e lha dava a 
beber. 

49 Porem os mais diziao: Deixa, veja- 
mos se vem Elias a livrallo. 

50 E Jesus tornando a dar outro grande 
brado, rendeo o espirito. 

51 E eis-que se rasgou o v6o do Templo 
em duas partes d’alto abaixo: e tremeo a 
terra, e partirao-se as pedras, 

52 E abrirao-se as sepulturas: e muitos 
corpos de Santos, que erao mortos, resur- 
girao. 

53 E sahindo das sepulturas depois da 
Resurreipao de Jesus, vierao a Cidade 
Santa, e apparecerao a muitos. 

54 Mas o Centuriao, e os que com elle 
estavao de guarda a Jesus, tendo presen- 
ciado o terremoto, e os successos que acon- 
teciao, tiverao grande medo, e diziao : Na 
verdade este Homem era Filho de Deos. 

55 Achavao-se tambem alii vendo de 
longe muitas mulheres, que des de Galilea 
tinhao seguido a Jesus, subministrando-lhe 
o necessario: 

56 Ente as quaes estavao Maria Mag¬ 
dalena, e Maria mai de Tiago, e de Jose, e 
a mai dos filhos de Zebedeo. 

57 E quando foi la pela tarde, veio hum 
homem rico de Arimathea, por nome Jose, 
que tambem era Discipulo de Jesus: 

58 Este chegou a Pilatos, e lhe pedio 
o corpo de Jesus. Pilatos mandou entao 
que se lhe desse o corpo. 

59 Tomando pois o corpo, amortalhou-o 
Jose num asseado lenpol, 

60 E despositou-o no seu sepulchro, que 
ainda nao tinha servido, o qual elle tinha 
aberto numa rocha. E tapou a boca do 
sepulchro com huma grande pedra que para 
alii revolveo e retirou-se. 

61 E Maria Magdalena e outra Maria 
estavao alii sentadas defronte do sepul¬ 
chro. 

62 E no outro dia, que he o seguinte ao 
Parasceve, os Principes dos Sacerdotes e os 
Fariseos acudirao juntos a casa de Pilatos, 

63 Dizendo: Senhor, lembramo-nos de 
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que aquelle embusteiro vivendo ainda 
disse: Eu hei de resurgir depois de tres 
dias. 

64 Da logo ordem que se guarde o sepul- 
chro ate o dia terceiro; por nao succeder 
que venhao seus Discipulos e o furtem, e 
digao a plebe: Resurgio dos mortos: e 
desta sorte vira o ultimo embuste a ser peior 
do que o primeiro. 

65 Pilatos lhes respondeo: Vos ahi 
tendes guardas, ide, guardai-o como en- 
tendeis. 

66 Elies porem retirando-se, trabalharao 
por bear seguro o sepulchre, sellando a 
camp a, e pondo-lhe guardas. 

CAPITULO XXVIII. 
Treme a terra. Espantao-se os Guardas. 

Hum Anjo declara as mulheres a Resur- 
reiqao de Jesus. O Senhor mesmo lhes 
apparece, e manda-lhes que avisem os 
Apostolos, que o verao em Galilea. Os 
Guardas subornados dizem que estando 
elles dormindo, vierao os Discipulos e 
levcirao o corpo. Os Discipulos o vem em 
Galilea. Elle os envia a pregar e bapti- 
zar por toclo o Mundo. 

TV/TAS na tarde do Sabbado, ao ama- 
1 A nhecer o primeiro dia da semana, 
veio Maria Magdalena, e outra Maria a 
ver o sepulchro, 

2 E eis que tinha havido hum grande 
terremoto. Porque hum Anjo do Senhor 
desceo do Ceo, e chegando revoltou a pedra, 
e estava assentado sobre ella: 

3 E o seu aspecto era como hum relam- 
pago, e a sua vestidura como a neve. 

4 E de temor delle se assombrarao os 
guardas, e ficarao como mortos. 

5 Mas o Anjo fallando primeiro disse 
as mulheres : Vos-outras nao tenhais medo : 
porque sei que vindes buscar a Jesus que 
foi crucificado : 

6 Elle ja aqui nao esta: porque resus- 
citou como tinha dito : vinde, e vede o 
lugar onde o Senhor estava posto. 

7 E ide logo, e dizei aos seus Discipu¬ 
los que elle resuscitou; e ei-lo ahi vai a 

diante de vos para a Galilda: la o vereis: 
olhai que eu vo-lo disse antes. 

8 E sahirao logo do sepulchro com 
medo, e ao mesmo tempo com grande 
gozo, e forao correndo a dar a nova aos 
seus Discipulos. 

9 E eis-que lhes sahio Jesus ao encontro, 
dizendo : Deos vos salve. E ellas se che- 
garao a elle, e se abraparao com os seus 
pes, eo adorarao. 

10 Entao lhes disse Jesus: Nao temais: 
ide, dai as novas a meus irmaos para que 
vao a Galilea, que la me verao. 

11 Ao tempo que ellas hiao, eis-que 
vierao h Cidade alguns dos Guardas, e 
noticiarao aos Principes dos Sacerdotes 
tudo o que havia succedido. 

12 E tendo-se congregado com os An- 
ciaos, depois de tomarem conselho, derao 
huma grande somma de dinheiro aos sol- 
dados, 

13 Intimando-lhes esta ordem. Dizei 
que vierao de noite os seus Discipulos, e 
o levarao furtado em quanto nos estavamos 
dormindo: 

14 E se chegar isto aos ouvidos do Go- 
vernador, nos lho faremos crer, e attendere- 
mos a vossa seguranca. 

15 Elies por£m, depois de receberem o 
dinheiro, o fizerao conforme as instruefoes 
que tinhao. E esta voz que se divulgou 
entre os Judeos, dura ate ao diad’hoje. 

16 Partirao pois os onze Discipulos 
para Galilea, para cima de hum monte 
onde Jesus lhes havia ordenado que se 
achassem. 

17 E vendo-o, o adorarao: ainda que 
alguns tiverao sua duvida. 

18 E chegando Jesus lhes fallou, di¬ 
zendo : Tem-se-me dado todo o poder no 
Ceo e na terra: 

19 Ide pois e ensinai todas as gentes: 
baptizando-as em nome do Padre e do Filho 
e do Espirito Santo : 

20 Ensinando-as a observar todas as 
cousas que vos tenho mandado: e estai 
certos de que eu estou comvosco todos os 
dias ate a consummajao do seculo. 
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O SANTO EVANGELHO DE JESU CHRISTO 

SEGUNDO S. MARCOS. 

CAP1TULO I. 

Prega Joao o Baptismo de Benitencia. Bap- 
tiza-se Jesus, e retiru-se ao Deserto. He 
tentado do demonio. Prega o Evangelho 
em Galilea. Chamu a Pedro, Andre, 
Tiago, e Joao. Vai a Cafarnaum, onde 
cura de hmria febre a sogra de Pedro. 
Cura tambem hum possesso, e hum leproso. 
De todas as partes o vein buscar o povo. 

Evangelho de Jesu piUNCIPIO do 
Christo Filho de Deos. 

2 Conforme esta escrito no Profeta 
Isaias: Eis ahi envio eu o meu Anjo ante 
a tua face, o qual ira adiante de ti prepa- 
rar-te o caminho. 

3 Voz do que clama no Deserto: Pre- 
parai o caminho do Senlior, endireitai as 
suas varedas. 

4 Estava Joao baptizando no Deserto, 
e pregando o baptismo de peniteucia para 
remissao de peccados. 

5 E sahia concorrendo a elle toda a 
terra de Judea, e todos os de Jerusalem, e 
erao baptizados por elle no rio Jordao, con- 
fessando os seus peccados. 

6 E Joao andava vestido de pelles de 
camelo, e trazia huma cinta de couro a roda 
de seus lombos, e comia gafanhotos e mel 
silvestre. E pr^gava, dizendo : 

7 Apos de mim vem outro mais forte 
do que eu: onte o qual nao sou digno de 
me prostrar para lhe desatar a correa dos 
capatos. 

8 Eu tenho-vos baptizado em agua, po- 
rem elle baptizar-vos-ha no Espirito Santo. 

9 E aconteceo isto: naquelles dias veio 
Jesus de Nazareth, Cidade de Galilea, e foi 
baptizado por Joao no Jordao. 

10 E logo que sahio da agua vio Jesus 
os Ceos abertos, e que o Espirito Santo 
descia e pousava sobrelle em figura de 
pomba. 

11 E ouvio-se dos Ceos esta voz: Tu 
£s aquelle meu Filho singularmente amado, 
em ti tenho posto toda a minha compla- 
cencia. 

12 E logo o Espirito o lancou para o 
Deserto. 

13 E esteve no deserto quarenta dias, e 
quarenta noites; e alii foi tentado por Sa- 
tanas; e habitava com as feras, e os Anjos 
o serviao. 

14 Mas depois que Joao foi entregue a 
prizao, veio Jesus para Galilea, pregando o 
Evangelho do Reino de Deos, 
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15 E dizendo: Pois que o tempo esta 
cumprido, e se appropinquou o Reino de 
Deos: fazei penitencia, e crede no Evan¬ 
gelho. 

16 E passando ao longo do Mar de Ga¬ 
lilea, vio a Simao e a Andre seu irmao, que 
lanfavao as suas redes ao mar, (porque 
erao Pescadores) 

17 E disse-lhes Jesus: Vinde apos mim, 
e eu vos farei pescadores de homens. 

18 E no mesmo ponto, deixadas as redes, 
o seguirao. 

19 E dalli tendo passado hum pouco 
mais adiante, vio a Tiago filho de Zebedeo 
e a Joao seu irmao, que tambem numa 
barca estavao concertando as redes, 

20 E ehamou-os logo. E elles tendo 
deixado na barca a seu pai Zebedeo com os 
jornaleiros, forao-o seguindo. 

21 Entrarao depois em Cafarnaum: e 
Jesus vindo logo nos dias de Sabbado para 
a Synagoga, ensinava o povo. 

22 E os que ouviao a sua Doutrina 
estavao pasmados, porque elle os ensinava 
como quern tinha -authoridade, e nao como 
os Escribas. 

23 Ora na Synagoga delles achava-se 
hum homem possesso do espirito immundo, 
que gritou, 

24 Dizendo: Que tens tu comnosco, 
Jesus Nazareno : vieste a perdernos ? bem 
sei quem es, que cs o Santo de Deos. 

25 Mas Jesus o amea^ou, dizendo : Cal- 
te, e sahe desse homem. 

26 Entao o espirito immundo, agitando-o 
com violentas convulsoes, e dando hum 
grande grito, sahio delle. 

27 E ficarao todos tao espantados, que 
huns a outros se perguntavao dizendo : Que 
he isto ? que nova Doutrina he esta ? por¬ 
que elle poe preceito com imperio ate aos 
espiritos immundos, e obedecem-lhe. 

28 E correo logo sua fama por toda a 
terra de Galilea. 

29 E elles, sahindo logo da Synagoga, 
forao a casa de Simao e de Andre, junta- 
mente com Tiago e Joao. 

30 E a sogra de Simao estava de cama 
com febre, e lhe fallarao logo a respeito 
della. 

31 E chegando-se Jesus ao pe della, 
depois de a tomar pela mao, a fez levan- 
tar : e immediatamente a deixou a febre, e 
ella se pos a servillos. 

32 E de tarde, sendo ja Sol posto, trouxe- 
rao-lhe todos os enferrnos e posscssos: 
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33 E toda a Cidade se tinha ajuntado a 
porta. 

34 E curou a muitos que se achavao 
opprimidos de diversas doenfas, e expellio 
muitos demonios, aos quaes nao permittia 
que dissessem que o conheciao. 

35 E levantando-se muito de madrugada, 
sahio e foi a hum lugar deserto, e fazia alii 
orapao. 

36 E forao-o seguindo Simao e os que 
com elle estavao. 

37 E depois de darem com elle, disserao- 
lhe; Todos andao em busca de ti. 

38 E respondeo-lhes Jesus : Vamos para 
as Aldeias e C'idades circumvizinhas, porque 
tambem quero la pregar, que a isso he que 
vim. 

39 Pr£gava pois nas suas Synagogas, e 
em toda a Galilea, e expellia os demonios. 

40 E veio a elle hum leproso fazendo- 
lhe suas rogativas, e pondo-se de joelhos, 
lhe disse : Se queres, podes alimpar-me. 

41 E Jesus compadecido delle, estendeo 
a sua mao, e tocando-lhe, disse-lhe : Quero : 
S& limpo. 

42 E tendo dito estas palavras, em hum 
momento desappareceo delle a lepra, e ficou 
limpo. 

43 E Jesus o ameapou, e logo o fez 
retirar. 

44 E lhe disse : Guarda-te, nao o contes 
a alguem; mas vai, mostrate ao Principe 
dos Sacerdotes, e offerece pela tua purifica- 
p ao o que Moyses ordenou, para lhes servir 
de testemunho. 

45 Porem o homem, tanto que sahio, 
comepou a contar e a publicar o succedido, 
de sorte que Jesus nao podia ja entrar des- 
cobertamente numa Cidade, mas ficava fora 
nos lugares desertos, e de todas as partes 
vinhao ter com elle. 

CAPITULO II. 
Apresentao a Jesus hum paralytica. Prova 

com a sua cura que elle tern poder de 
pcrdoar peccados. Chama a Mattheus, e 
come em sua casa. Os que estao hons nao 
necessitao de Medico. Da a razdo porque 
seus Discipulos nao jejuao. Desculpa-os 
de haverem colhido humas espigas em clia 
de Sabbado. 

ENTROU Jesus outra vez em Cafar- 
naum depois de alguns dias, 

2 E tanto que soou que estava alii em 
huma casa, acodio logo hum tao crescido 
numero de gente que nao cabia, nem ainda 
a porta, e elle lhes prfigava a palavra. 

3 E vierao a elle trazendo hum paralytico, 
que o conduziao quatro as costas. 

4 E como nao podessem por-lho diante 
por causa do tropel da gente, destelharao 
a casa onde estava, e tendo feito huma 
abertura, arrearao o leito em que jazia o 
paralytico. 

[Port. Test.] 

5 E quando Jesus vio a fe delies, disse 
ao paralytico: Filho, perdoados te sao os 
teus peccados. 

6 E estavao alii assentados alguns dos 
Escribas, que la nos seus corapoes estavao 
dizendo: 

7 Como falla assim este homem ? elle diz 
huma blasfemia. Quern pode perdoar pec¬ 
cados senao so Deos ? 

8 Jesus conhecendo logo no seu espirilo 
que elles pensavao desta maneira dentro de 
si, lhes disse : Porque estais vos pensando 
isso dentro de vossos corapoes ? 

9 Qual he mais facil, dizer ao paralytico : 
Os teus peccados te sao perdoados, ou di¬ 
zer : Levantate, toma o teu leito, e anda ? 

10 Ora para que saibais que o Filho do 
homem tem na terra poder de perdoar pec¬ 
cados, (disse ao paralytico) 

11 A ti te digo : Levanta-te, toma o teu 
leito, e vai para tua casa. 

12 E no mesmo ponto elle se levantou, 
e tomando o seu leito, se foi a vista de 
todos, de maneira que se admirarao todos, 
e louvarao a Deos, dizendo : Nunca tal vi- 
mos. 

13 E sahio outra vez para a parte do mar, 
e vinhao a elle todas as gentes, e elle os 
ensinava. 

14 E indo passando, vio a Levi, filho de 
Alfeo, assentado no telonio, e lhe disse: 
Segue-me. E elle levantando-se, o foi se¬ 
guindo. 

15 E aconteceo, que estando Jesus as¬ 
sentado a meza em casa delle, estavao tam¬ 
bem fi meza com Jesus e com os seus Dis¬ 
cipulos muitos Publicanos e peccadores; 
porque havia muitos que tambem o seguiao. 

16 E vendo os Escribas e os Fariseos 
que Jesus comia com os Publicanos e pec¬ 
cadores, diziao a seus Discipulos : Porque 
come e bebe vosso Mestre com os Publica¬ 
nos e peccadores ? 

17 Quando isto ouvio Jesus lhes disse : 
Os saos nao tem necessidade de Medico, 
senao os que estao enfermos : porque eu 
nao vim a chamar justos, senao peccadores. 

18 Ora os Discipulos de Joao e os Fari¬ 
seos jejuavao, e elles vao buscar a Jesus, e 
lhe dizem : Porque jejuao os Discipulos de 
Joao e os dos Fariseos, e nao jejuao os teus 
Discipulos ? 

19 E Jesus lhes disse : Podem por ven- 
tura jejuar os filhos das vodas em quanto 
esta com elles o Esposo ? Todo o tempo 
que tem comsigo ao Esposo nao podem 
jejuar. 

20 Mas la virao os dias em que lhes sera 
tirado o Esposo, e entao naquelles dias elles 
jejuarao. 

21 Ninguem coze hum remendo de panno 
novo num vestido velho : d’outra sorte o 
mesmo remendo novo leva parte do velho, e 
fica maior a rotura. 
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22 E ninguem lanfa vinho novo em odres 
velhos: d’outra sorte fara o vinho arreben- 
tar os odres, e entomar-se-ha o vinho, e 
perder-se-hao os odres : mas o vinho novo 
deve se lan^ar em odres novos. 

23 E succedeo outra vez, que caminhan- 
do o Senhor por entre os paes num dia de 
Sabbado, comecarao entao seus Discipulos 
a irse adiantando, e a apanhar espigas. 

24 E os Fariseos lhe diziao : Olha como 
fazem no Sabbado o que nao he licito ? 

25 E elle lhes respondeo : Nunca lestes 
o que fez David quando se achou em ne- 
cessidade, e teve fome elle e os que com 
elle estavao? 

26 Como entrou na casa de Deos em 
tempo de Abiathar, Principe dos Sacerdotes, 
e comeo os Paes da Proposipao, dos quaes 
nao era licito comer senao aos Sacerdotes, e 
ainda deo aos que com elle estavao ? 

27 E lhes dizia: O Sabbado foi feito em 
contemplapao do homem, e nao o homem 
em contemplacao do Sabbado. 

28 Assim que o Filho do Homem he Se¬ 
nhor tambem do Sabbado. 

CAPITULO III. 
Cura Jesu Christo o homem da mao resirca- 

da. Foge de ter disputas corn os Fariseos. 
Concorrem os p'uvos a elle. Cura varias 
enfermidades. Escolhe os doze Apostolos. 
Puem-se os seus nomes. Enviaos a pregar 
o Evangelho. Confunde os Doutores da 
Lei. O que obedece a Deos, he mai e ir- 
mdo de Jesu Christo. 

NTROU Jesus outra Occasiao na Syna- 
goga : e achava-se alii hum homem que 

tinha resiccada huma das maos. 
2 E os Judeos o estavao observando, se cu- 

raria em dia de Sabbado, para o accusarem, 
3 E disse ao homem que tinha a mao re¬ 

siccada : Levanta-te para o meio. 
4 E lhes disse: He licito em dia de 

Sabbado fazer bem, ou mal ? salvar a vida, 
ou tiralla? Mas elles ficarao em silencio. 

5 E olhando-os em roda com indignacao, 
condoido da cegueira de seus corapoes, disse 
ao homem : Estende a tua mao: e elle a 
estendeo, e foi-lhe restabelecida a mao. 

6 Mas os Fariseos sahindo dalli, entrarao 
logo em conselho contra elle com os Hero- 
dianos, para ver como o haviao de arruinar. 

7 Mas Jesus se retirou com os seus 
Discipulos para a parte do mar; e o foi 
seguindo huma grande multidao de povo 
da Galilea, e da Judea, 

8 E de Jerusalem, e da Idumea, e do 
ARm-Jordao: e da Comarca de Tyro, e de 
Sidonia vierao em grande nnmero ter com 
elle, quando ouvxrao as cousas que fazia. 

9 E mandou aos seus Discipulos, que 
lhe apromptassem huma barca em que po- 
desse entrar, para que o tropel da gente o 
nao opprimisse: 
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10 Porque curava a muitos, de tal ma- 
neira que todos os que padeciao algum mal 
se arrojavao sobre elle para o tocarem. 

11 E quando os espiritos immundos o 
viao, se prostravao diante delle, e gritavao 
dizendo: 

12 Tu es o Filho de Deos. Mas elle 
fazia-lhes grandes ameapas, que o nao des- 
sem a conhecer. 

13 Depois tendo subido a hum monte, 
chamou Jesus para si os que quiz : e vierao 
a elle. 

14 E escolheo doze para que andassem 
com elle, e para os enviar a pregar. 

15 E lhes deo poder de curar enfermida¬ 
des, e de expellir demonios. 

16 A saber, a Simao a quem pos o nome 
de Pedro: 

17 E a Tiago filho de Zebedeo, e a Joao 
irmao de Tiago, aos quaes elle deo o nome 
de Boanerges, que quer dizer, Filhos do 
trovao: 

18 E a Andre, e a Filippe, e a Bartholo- 
meo, e a Mattheus, e a Thome, e a Tiago 
filho de Alfeo, e a Thaddeo, e a Simao Ca- 
naneo, 

19 E a Judas Iscariotes, que foi o mes- 
mo que o entregou. 

20 E vierao a casa, e concorreo de novo 
tanta gente, que nem ainda podiao tomar 
o alimento. 

21 E quando isto ouvirao os seus, sahi- 
rao para o prender: porque diziao: Elle 
esta furioso. 

22 E os Escribas, que haviao baixado de 
Jerusalem, diziao : Elle esta possesso de 
Beelzebub, e em virtude do Principe dos 
demonios, he que expelle os demonios. 

23 E havendo-os convocado, lhes dizia 
em parabolas : Como pode Satanas lanpar 
fora a Satanas ? 

24 E se hum reyno se dividir contra si, 
nao pode esse reyno subsistir. 

25 E se huma casa contra si mesma se 
dividir, tal casa nao se pode conservar. 

26 E se Satanas se levantar contra si 
mesmo, disbarata-se, e nao podera subsis¬ 
tir; antes acabara. 

27 Ninguem pode, entrando em casa do 
valente, roubar-lhe os trastes, sem que pri- 
meiro o tenha amarrado, e entao lhe sa- 
queara a casa. 

28 Na verdade vos digo, que todos os 
peccados se perdoarao aos filhos dos ho- 
mens, e blasphemias comque blasphemarem; 

29 Porem aquelle que blasphemar contra 
o Espirito Sancto, para nunca tera perdao, 
mas sera reo de eterno delicto. 

30 Porque diziao : tern espirito immundo. 
31 E chegarao sua Mai e seus irmaos, 

e ficando da parte de fora, o mandarao 
chamar. 

32 E estava sentado a roda delle hum 
crescido numero de gente, e lhe disserao: 
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Olha que tua Mai e teus irmaos te buscao 
ahi fora. 

33 E elle lhes respondeo, dizendo: Quem 
he minha Mai e meus irmaos. 

34 E olhando para os que estavao senta- 
dos a roda de si, lhes disse : Eisaqui minha 
Mai e meus irmaos. 

35 Porque o que fizer a vontade de Deos, 
esse he meu irmao, e minha irma, e minha 
Mai. 

CAPITULO IV. 
A parabola do semeador explicada por Jesu 

Christo aos Apostolos. A alampada deve- 
se por sobre o candieiro. O Remo dos 
Ceos comparado a hum grao de mostarda. 
A tormenta acalrnada. 

P DE novo se poz a ensinar a beira do 
mar, e se ajuntarao a roda delle tantas 

gentes, que entrando era huma barca, se as- 
sentou dentro no mar, e toda a gente estava 
em terra na ribeira: 

2 E lhes ensinava muitas cousas por pa¬ 
rabolas, e lhes dizia segundo o seu modo de 
pregar : 

3 Ouvi: eis sahio o semeador a semear. 
4 E ao tempo de semear, huma parte 

cahio junto do caminho, e vierao as aves do 
Ceo e a comerao. 

5 E outra cahio sobre pedregulho, onde 
nao tinha muita terra, e nasceo logo, porque 
nao havia profundidade de terra; 

6 Mas logo que sahio o Sol, se entrou a 
queimar, e como nao tinha raiz, se seccou: 

7 E outra cahio entre espinhos, e cres- 
cerao os espinhos e a affogarao, e nao deo 
fructo. 

8 E outra cahio em boa terra, e deo fructo 
que vingou e cresceo, e hum grao deo a 
trinta, outro a. sessenta, e outro a cento. 

9 E dizia : Quem tern ouvidos de ouvir, 
oupa. 

10 E quando se achou so, lhe pergunta- 
rao os doze que estavao com elle, qual era 
o sentido da parabola. 

11 E lhes disse : A vos-outros he conce- 
dido saber o mysterio do Reino de Deos : 
mas aos que sao de fora tudo se lhes propoe 
em parabolas: 

12 Para que vendo, vejao e nao vejao: e 
ouvindo oupao, e nao entendao: para que 
nao succeda que algurna vez se convertao, e 
lhes sejao perdoados os peccados. 

13 E lhes disse: Nao entendeis esta 
parabola: pois como entendereis todas as 
parabolas ? 

14 0 que semtia, semea a palavra. 
15 E estes sao os que estao junto do ca- 

minho, nos quaes a palavra he semeada, 
mas quando a tern ouvido, vem logo Sata- 
nas e tira a palavra que foi semeada nos 
seus corapoes. 

16 E assirn mesrno sao aquelles que re- 
cebem a semente em pedregulho, os quaes 

quando tem ouvido a palavra, logo a rece- 
bem com gosto: 

17 Mas nao tem raiz em si, por quanto 
perseverao atd certo tempo : depois em se 
levantando a tribulapao e a perseguipao por 
amor da palavra logo se escandalizao. 

18 E os outros sao os que recebem a se¬ 
mente entre espinhos : estes sao os que ou- 
vem a palavra, 

19 Mas as fadigas do seculo, e a illusao 
das riquezas, e as outras paixoes a que dao 
entrada, affogao a palavra, e assim flea in- 
frutuosa. 

20 E os que recebem a semente em boa 
terra, sao os que ouvem a palavra, e a rece¬ 
bem e dao fructo, hum a trinta, outro a ses¬ 
senta, e outro a cento. 

21 Dizia-lhes mais: Por ventura vem a 
luzerna para a metterem debaixo do alqueire, 
ou debaixo da cama? nao he assim que a 
trazem para a porem sobre o candieiro? 

22 Porque nao ha cousa alguma escon- 
dida que nao venha a ser manifesta: nem 
cousa feita em occulto que nao venha a ser 
publica. 

23 Se algum tem ouvidos de ouvir, oupa. 
24 Tambem lhes dizia: Attendei ao que 

ides agora a ouvir: Com a medida com que 
medirdes aos mais vos medirao a vos, e 
ainda se vos accrescentara. 

25 Porque ao que ja tem dar se-lhe-ha; 
e ao que nao tem, ainda o que tem se lhe 
tirara. 

26 Dizia tambem: Tal he o Reino de 
Deos como hum homem que lanpa a semenl 
sobre a terra. 

27 E que dorme, e se levanta de noite e 
de dia, e a semente brota e cresce sem elle 
saber como. 

28 Porque a terra por si mesma produz, 
primeiramente a herva, depois a espiga, e 
por ultimo o grao grado na espiga. 

29 E quando produzir os fructos mette 
logo a fouce, porque esta chegado o tempo 
da seifa. 

30 Ainda dizia: A que cousa asseme- 
lharemos nos.o Reino de Deos? ou com 
que parabola o compararemos ? 

31 He como hum grao de mostarda, que 
quando se semea na terra he a menor de to¬ 
das as sementes que ha na terra; 

32 Mas depois de semeado, cresce, e faz- 
se mais alto que todas as hortalipas, e cria 
grandes ramos, de modo que as aves do Ceo 
podem vir pousar debaixo da sua sombra. 

33 E assim lhes propunha a palavra com 
muitas parabolas taes como estas, conforme 
o permittia a capacidade dos ouvintes : 

34 E nao lhes fallava sem usar de para¬ 
bolas : mas tudo explicava depois em parti¬ 
cular a seus Discipulos. 

35 E naquelle dia, ja sobre a tarde, lhes 
disse: Passemos a banda d’alem. 

36 E despedindo a gente, o levarao com- 
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sigo assim mesmo como estava na barca: e 
outras embarcafoes que com elle estavao o 
seguirao. 

37 Entao se levantou huma grande tor- 
menta de vento que mettia as ondas na barca, 
de sorte que ella se encheo d’agua. 

38 Entre tanto estava Jesus dormindo na 
poppa sobre hum travesseiro ; entao elles o 
acordao, e lhe dizem: Mestre, a ti nao se te 
da que perefamos ? 

39 E levantando-se ameafou o vento, e 
disse para o mar: Cal-te, emudece. E 
cessou o vento, e seguio se huma grande 
bonanza. 

40 Entao lhes disse Jesus: Porque sois 
vos assim timidos ? ainda nao tendes fh ? 
Ficarao elles sobremaneira penetrados de 
temor, e huns para os outros diziao : Quem 
julgas que he este, que ate o vento, e o mar 
lhe obedecem? 

CAPITULO V. 
Livra Jesus hum endemoninhado. Permitte 

a huma legido de demonios que se mettdo 
numa manada de porcos. Ndo quer que 
este homem o siga. Cura huma rnulher 
que padecia hum Jluxo de sangue. Rcsus- 
cita huma menina. 

PASSARAO a outra banda do mar, ao 
territorio dos Gerasenos. 

2 E ao sahir Jesus da barca, veio logo a 
elle dos sepulchres hum homem possesso do 
espirito immundo. 

3 O qual tinha nos sepulchres o seu 
domicilio, e nem com cadeias o podia ja 
alguem soster prezo: 

4 Porque tendo sido atado por muitas 
vezes com grilhoes e com cadeias, tinha que- 
brado as cadeias e despedacado os grilhoes, 
e ninguem o podia domar: 

5 E sempre de dia e de noite andava 
pelos sepulchres, e pelos montes, gritando, e 
ferindo-se com pedras. 

6 Vendo pois a Jesus de longe, veio cor- 
rendo, e adorou-o: 

7 E dando hum grande grito, disse : Que 
tens tu comigo, Jesus Filho de Deos Altis- 
simo ? eu te esconjuro por Deos que me nao 
atormentes. 

8 Porque Jesus lhe dizia: Espirito im¬ 
mundo sahe d’esse homem. 

9 E perguntou-lhe : Que nome he o teu ? 
Ao que elle respondeo: Legiao he o meu 
nome, porque somos muitos. 

10 E pedia-lhe instantemente que o nao 
lanpasse fora do paiz. 

11 Andava pois allipastando ao redor do 
monte huma grande manada de porcos. 

12 E os immundos espiritos supplicavao 
a Jesus, dizendo : Manda nos para os por¬ 
cos, para nos mettermos nelles. 

13 Deo-lhes Jesus logo esta permissao. 
E sahindo os espiritos immundos, entrarao 
nos porcos: e a manada, que era de alguns 
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dois mil, foi precipitar-se com grande vio- 
lencia no mar, e alii todos se affogkrao. 

14 E os ''que os andavao apascentando 
fugirao, e forao dar a noticia h Cidade e 
pelos campos. Entao sahirao muitos a ver o 
que tinha succedido ; 

15 E vao ter com J esus: e vem ao que 
tinha sido vexado do demonio sentado, ves- 
tido, e em seu perfeito juizo: e tiverao 
medo. 

16 E os que se tinhao achado' presentes 
lhes contarao todo o facto, como havia acon- 
tecido ao endemoninhado, e o dos porcos. 

17 E come^arao a rogar a Jesus que se 
retirasse dos confrns delles. 

18 E ao tempo que elle hia para entrar 
na barca, entao comecou o que fora vexado 
do demonio a pedir-lhe que o deixasse ir 
com elle. 

19 E Jesus o nao admittio, mas disse- 
lhe: Vai para tua casa para os teus, e an- 
nuncia-lhes quao grandes cousas o Senhor 
te fez, e a misericordia que usou comtigo. 

20 E foi-se, e comefou a publicar em 
Decapolis quao grandes cousas lhe havia 
feito Jesus, e todos se admiravao. 

21 E tendo passado Jesus segunda vez 
a banda dalem numa barca, concorreo a elle 
muita gente do povo que se achava junto na 
ribeira. 

22 E chegou hum dos Principes da 
Synagoga, por nome Jairo, e vendo a Je¬ 
sus, lancou-se a seus pcs. 

23 E pedia-lhe com instancia, dizendo : 
Eu tenho huma filha que esta nas ultimas, 
Vem impor-lhe a mao para a curares, e 
para lhe dares vida. 

24 E foi Jesus com elle, e era tanto o 
povo que o seguia, que o apertavao. 

25 Entao huma rnulher, que havia doze 
annos que padecia hum ftuxo de sangue. 

26 E que tinha soffrido moito as maos 
de varios Medicos, e que havia gastado tudo 
quanto tinha, nem por isso approveitara 
cousa alguma, antes cada vez se achava 
peior: 

27 Tendo ouvido fallar de Jesus, veio 
por detras entre a chusma, e tocou-lhe o 
vestido ; 

28 Porque dizia: Se eu tocar ainda que 
seja so seu vestido, ficarei sa ; 

29 E no mesmo instante se lhe seccou a 
fonte do seu sangue, e ella sentio no seu 
corpo estar curada do mal. 

30 Mas Jesus conhecendo logo em si 
mesmo a virtude que sahira delle, voltado 
para a gente, disse: Quem tocou nos meus 
vestidos ? 

31 E responderao-lhe seus Discipulos: 
Tu ves que a chusma te vai comprimindo 
de todas as partes, e entao perguntas: 
Quem me tocou ? 

32 E Jesus olhava em roda para ver a 
que isto fizera. 
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33 A mulher porem que sabia o que se 
tinha passado nella, cheia de medo, e toda 
tremendo, veio lanfar-se a seus pes, e de- 
clarou-lhe toda a verdade. 

34 E Jesus lhe disse: Filha, a tua fe te 
salvou: vai-te em paz, e fica curada do teu 
mal. 

35 Ainda elle nao tinha acabado de fallar, 
quando chegao alguns de casa do Principe 
da Synagoga, dizendo : He morta tua filha : 
porque queres tu dar ao Mestre o trabalho 
de ir mais longe ? 

36 Mas Jesus tendo ouvido o que elles 
fallavao, disse ao Principe da Synagoga: 
Nao tenhas medo : ere somente. 

37 E nao permittio que o acompanhasse 
nenhum senao Pedro, e Tiago, e Joao irmao 
de Tiago. 

38 Depois que chegarao a casa do Prin¬ 
cipe da Synagoga, vio logo Jesus o rebolifo, 
e os que estavao chorando e fazendo grandes 
prantos. 

39 E tendo entrado, lhes disse : Para que 
he esta turbapao e este choro que fazeis ? a 
menina nao esta morta, mas dorme. 

40 E zombavao elles. Mas Jesus tendo 
feito sahir todos para fora, tomou o pai e a 
mai da menina, e os que comsigo trazia, e 
entrou onde a menina estava deitada. 

41 E tomando a mao da menina, lhe 
disse : Talitha cumi, que quer dizer: Me¬ 
nina (eu te mando) levanta-te: 

42 E no mesmo ponto se levantou a me¬ 
nina, e comepou a andar: porque era ja de 
doze annos : e elles ficarao assombrados 
com grande espanto. 

43 Mas Jesus lhes mandou com preceito 
expresso que ninguem o soubesse : e disse 
que dessem de comer a menina. 

CAPITULO VI. 
So na sua Patria nao recebe honra hum 

Prof eta. E?ivia Jesus os Apostolos a pre- 
gar. Prohibe-lhes todo o viatko. Da-lhes 
poder de expellir demonios, e curar enfermi- 
dcules. Herodes ouvindo a fama de Jesus, 
diz que elle era o Baptista resuscitado. 
Milagre dos pdes multiplicados. Cami- 
nha Jesus por cima das aguas. Faz ucal- 
mar huma tormenta. Conseguem muitos 
enfermos a saude, so com lhe tocar a orla 
do vestido. 

Tj’ TENDO Jesus sahido d’ alii foi para 
*L< a sua Patria, e o seguiao os seus Dis- 
cipulos: 

2 E chegando o dia de Sabbado come- 
pou a ensinar na Synagoga; e muitos dos 
que o ouviao, se admiravao da sua doctrina, 
dizendo: Donde vem a este todas estas 
cousas? e que sabedoria he esta que lhe 
foi dada: e donde taes maravilhas que pelas 
suas maos sao obradas? 

3 Nao he este o official, filho de Maria, 
irmao de Tiago, e de Jos6, e de Judas, e de 

Simao ? nao vivem aqui entre nos tambem 
suas irmans ? E daqui tomavao motivo para 
se escandalizarem. 

4 Mas Jesus lhes dizia: Hum Profeta so 
deixa de ser honrado na sua patria, e na sua 
casa, e entre os seus parentes. 

5 E nao podia fazer alii milagre algum, 
senao foi que curou alguns poucos enfermos 
impondo-lhes as maos : 

6 E Jesus se admirava da incredulidade 
defies, e andava pregando por todas as 
Aldeias circumvizinhas. 

7 E chamou os doze, e comepou a en- 
viallos a dois e dois, e lhes dava poder con¬ 
tra os espiritos immundos. 

8 E ordenou-lhes que nao levassem nada 
nas jornadas, senao somente hum bordao: 
nem levassem alforje, nem pao, nem di- 
nheiro na cinta; 

9 Mas que fossem calpados de sandalhas, 
e que nao se provessem de duas tunicas. 

10 E dizia-lhes: Em qualquer casa onde 
entrardes ficai nella, ate sahirdes do lugar: 

11 E quanto alguns vos nao receberem 
nem vos escutarem, sahindo dalli, sacudi o 
po dos vossos pes, em testemunho contra 
elles. 

12 E sahindo elles, prdgavao aos povos 
que fizessem penitencia: 

13 E expelliao muitos demonios, e un- 
giao com oleo a muitos enfermos, e os cu- 
ravao. 

14 E ouvio isto o Rei Herodes, (porque 
o seu nome se tinha feito celebre) e dizia : 
He que Joao Baptista resurgio d’entre os 
mortos, e por isso os prodigios obrao nelle. 

15 Outros porem diziao : He Elias. E 
diziao outros : He Profeta como hum dos 
Profetas. 

16 Herodes que ouvia estes rumores, 
disse: Este he Joao, a quern eu mandei 
degollar, o que resurgio dos mortos. 

17 Porque he de saber que o mesmo 
Herodes, como se tinha casado com Hero- 
dias, sendo esta mulher de seu irmao Filippe, 
mandou prender e metter em ferros no car- 
cere a Joao, por causa desta mulher. 

18 Porque dizia Joao a Herodes : Nao 
te he licito ter a mulher de teu irmao. 

19 E Herodias lhe andava espreitando 
alguma occasion, e o queria fazer morrer, 
porem nao podia. 

20 Porque Herodes temia a Joao, saben- 
do que elle era varao justo e santo : e o tinha 
em custodia, e pelo seu conselho fazia muitas 
cousas, e o ouvia de boa vontade. 

21 Ate que ultimamente chegou hum dia 
favoravel, em que Herodes celebrava o dia 
do seu nascimento, dando hum banquete aos 
Grandes da sua Corte, e aos Tribunos, e aos 
principaes da Galilea: 

22 E havendo entrado no festim a filha 
da mesma Herodias, e danpado, e dado 
gosto a Herodes, e aos que com elle estavao 
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a meza; disse o Rei a mopa: 
que quizeres, e eu to darei: 

23 E lhe jurou : Tudo o que me pedires 
te darei, ainda que seja a metade do meu 
Reino. 

24 Tendo ella sahido, disse a sua mai: 
Que hei de eu pedir ? E ella lhe respondeo: 
A cabepa de Joao Baptista. 

25 E tomando logo a entrar a grao pressa 
aonde estava o Rei, pedio, dizendo : Quero 
que sem mais demora me des n’ hum prato 
a cabepa de Joao Baptista. 

26 Eo Rei se entristeceo; mas por causa 
do juramento, e pelos que com elle estavao 
alii a meza, nao quiz desgostalla: 

27 Mas enviando hum dos da sua guarda, 
lhe mandou trazer a cabepa de Joao n’hum 
prato. E elle indo o degollou no carcere. 

28 E trouxe a sua cabepa n’hum prato, 
e a deo a moca, e a mopa a deo a sua mai. 

29 O que ouvindo seus Discipulos, vie¬ 
rao, e levarao o seu corpo, e o pozerao no 
sepulchro. 

30 Ora os Apostolos, ajuntando-se onde 
Jesus estava, contarao-lhe tudo o que ha- 
viao feito e ensinado. 

31 E elle lhes disse: Vinde, retirai-vos 
a algum lugar deserto, e descancai hum 
pouco. Porque erao muitos os que en- 
travao e sahiao, e nao tinhao tempo para 
comerem. 

32 Entrando pois numa barca, retirarao- 
se a hum lugar deserto, por estarem sos. 

33 E muitos os virao partir, e outros 
tiverao disso noticia, e concorrerao la a pe 
de todas as Cidades, e chegarao primeiro 
que elles. 

34 E ao desembarcar vio Jesus huma 
grande multidao de povo, e teve compaixao 
delles, porque erao como ovelhas que nao 
tem Pastor, e comepou a ensinar-lhes mui- 
tas cousas. 

35 E como fosse ja mui tarde, chegarao- 
se a elle seus Discipulos, dizendo : Este lu¬ 
gar he deserto, e a hora he ja passada: 

36 Despede-os, que vao por esses Casaes 
e Aldeias da Comarca a comprar alguma 
cousa que comao. 

37 E elle respondendo lhes disse: Dai- 
lhes vos-outros de comer. E elles lhe tor- 
narao: Sera logo preciso, que vamos com 
duzentos dinheiros comprar pao para haver 
de lhes darmos de comer. 

38 E Jesus lhes disse: Quantos paes 
tendes vos? ide e vede la isso. E depois 
de o terem examinado lhe vem dizer : Te- 
mos cinco, e dois peixes. 

39 Entao lhes mandou que os fizessem 
recostar a todos em ranchos sobre a verde 
relva. 

40 E se recostarao em ranchos, de cento 
em cento, e de cincoenta em cincoenta. 

41 E Jesus tomando os cinco paes e os 
dois peixes, com os olhos no Ceo abenpoou 
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e partio os paes, e os deo a seus Discipulos 
para que lhos pozessem diante, e repartio 
por todos os dois peixes. 

42 E todos comerao, e ficarao fartos. 
43 E levantarao doze cestos cheios de 

pedapos que sobejarao dos paes e dos 
peixes: 

44 Ora os que comerao erao cinco mil 
homens. 

45 E immediatamente obrigou Jesus 
a seus Discipulos a se embarcarem, para 
chegarem primeiro que elle a banda da- 
lem, a Bethsaida, em quanto elle despedia 
o povo. 

46 E depois que os despedio, retirou-se 
a hum monte a fazer orapao. 

47 E chegada a tarde, achava-se a barca 
no meio do mar e elle so em terra. 

48 E vendo o trabalho que elles tinhao 
em remar (porque o vento lhes era con- 
trario) la junto da quarta vigilia da noite 
foi ter com elles, andando por cima das 
aguas, e queria passar-lhes adiante. 

49 Quando elles porem o virao caminhar 
sobre as aguas, cuidarao que era algum fan- 
tasma, e pozerao-se a gritar. 

50 Porque todos o virao, e se turbarao. 
Mas elle logo fallou com elles, e lhes disse : 
Tende animo, sou eu, nao temais. 

51 E metteo-se na barca para ir ter com 
elles, e cessou o vento. E elles ainda mais 
se espantavao no seu interior do que viao : 

52 Pois ainda nao tinhao conhecido o 
milagre do paes : porque estava obcecado o 
seu corapao. 

53 E tendo passado a outra banda, 
vierao ao paiz de Genesareth, e tomarao alii 
porto. 

54 E como sahirao da barca logo o co- 
hecerao. 

55 E correndo por todo aquelle paiz, 
comeparao onde quer que sabiao que Jesus 
estava, a trazerem-lhe de todas as partes nos 
leitos os que padeciao algum mai. 

56 E aonde quer que elle entrava, fosse 
nas Aldeias, ou nos Casaes, ou nas Cidades, 
punhao os enfermos no meio das prapas, e 
pediao-lhe que os deixasse tocar ao menos 
a orla do seu vestido, e todos os que o to- 
cavao ficavao saos. 

CAPITULO VII. 
Tradigbes lmmanas contra os Divinos Pre- 

ceitos. So o que sahe do coragao faz 
immundo o homem. Caso da mulher 
Cananeu. Cum Jesus hum homem surdo 
e mudo. 

VIERAO ter com Jesus os Fariseos, e 
alguns dos Escribas, que erao chegados 

de Jerusalem. 
2 E quando virao tomar a refeipao a 

alguns dos seus Discipulos com as maos 
immundas, isto he, por lavar, os vituperarao 
por isso. 

S. MARCOS VII. 

Pede-me o 
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3 Porque os Fariseos, e todos os Judeos, 
em observancia da tradipao dos antigos, nao 
comem sem lavarem as maos muitas vezes : 

4 E quaudo vem do mercado nao co¬ 
mem sem se purificarem: e assim observao 
outros muitos costumes que lhes ficarao por 
tradipao, como lavar os copos, e os jarros, e 
os vasos de metal, e os leitos. 

5 E lhe perguntavao os Fariseos e os 
Escribas : Porque nao andao os teus Dis- 
cipulos conformes com a tradipao dos anti¬ 
gos, mas comem as viandas com as maos 
por lavar? 

6 E elle respondendo, lhes disse: Com 
muita razao profetou de vos hypocritas 
Isaias, como esta escrito : Este povo honra 
me com a boca, mas o seu corapao esta 
longe de mim: 

7 E em vao me adorao elles quando 
ensinao maximas e preceitos dos homens. 

8 Porque deixando o Mandamento de 
Deos, observais cuidadosamente a tradipao 
dos homens, lavando os jarros, e os copos: 
e fazeis muitas outras semelhantes a estas. 

9 E dizia-lhes : Vos bem fazeis por inva- 
lidar o Mandamento de Deos, para guar- 
dardes a vossa tradipao. 

10 Porque Moyses disse: Honra a teu 
pai e a tua mai. Item : Todo o que tratar 
mal de palavra a seu pai, ou a sua mai, 
morra de morte. 

11 Mas vos-outros dizeis : Para cumprir 
com a Lei basta que hum homem diga a 
seu pai ou a sua mai, toda a Corban, (que 
he toda a offerta) que eu faco a Deos sera 
em teu proveito; 

12 E nao lhe deixais fazer mais cousa 
alguma a favor de seu pai ou de sua mai, 

13 Vindo assim a rescindir a palavra 
de Deos por huma tradipao de que vos 
mesinos fostes os Authores : e fazeis ainda 
muitas mais cousas que se parecem com esta. 

14 E convocando de novo ao povo, lhes 
dizia: Ouvi-me todos, e entendei. 

15 Nao ha cousa fora do homem, que 
entrando nelle o possa manchar, mas as que 
sahem do homem, essas sao as que fazem 
immundo ao homem. 

16 Se algum ha que tenha ouvidos de 
ouvir, oupa. 

17 E depois que deixada a plebe entrou 
em casa, perguntarao-lhe seus Discipulos 
qual era o sentido desta parabola. 

18 E elle lhes disse: Que tambem vos 
sois ignorantes? Nao comprehendeis que 
todo o que de fora entra no homem nada o 
pode contaminar: 

19 Porque isso nao lhe entra no cora¬ 
pao, mas vai ter ao ventre, e depois lanpa-se 
num lugar escuso, levando comsigo todas as 
fezes do alimento, 

20 E lhes dizia, que as cousas que sahem 
do homem, essas sao as que contaminao ao 
homem. 

21 Porque do interior do corapao dos 
homens he que sahem os maos pensamen- 
tos, os adulterios, as fornicapoes, os homi- 
cidios, 

22 Os furtos, as avarezas, as malicias, 
as fraudes, as deshonestidades, a inveja, a 
blasfemia, a soberba, a loucura. 

23 Todos estes males vem de dentro, e 
sao os que contaminao ao homem. 

24 E levantando-se dalli, foi Jesus para 
os confins de Tyro e Sidonia: e tendo 
entrado numa casa, quiz que ninguem o 
soubesse, mas nao poude occultar-se. 

25 Porque huma mulher, cuja filha estava 
possessa do espirito immundo, tan to que 
ouvio que elle la estava, entrou, e lanpou- 
se-lhe aos pes. 

26 Era pois huma mulher Gentia, de na- 
pao Syrofenicia; e rogava-lhe que expellisse 
de sua filha o demonio. 

27 Disse-lhe Jesus : Deixa que primeiro 
sejao fartos os filhos; porque nao he bem 
tomar o pao dos filhos e lanpallo aos caes. 

28 Mas ella respondeo, e disse-lhe : Assim 
he, Senhor, mas tambem os cachorrinhos 
comem debaixo da meza das migalhas que 
cahem aos meninos. 

29 Entao lhe disse Jesus: Por esta pala¬ 
vra que disseste, vai, que ja o demonio 
sahio de tua filha. 

30 E tendo vindo para sua casa, achou 
que a menina estava deitada sobre a cama, e 
que o demonio a deixara. 

31 E Jesus tornando a sahir do termo de 
Tyro, veio por Sidonia ao Mar de Galilea, 
passando pelo rneio do territorio de Deca- 
pole. 

32 E lhe trouxerao hum surdo e mudo, e 
lhe rogavao que pozesse a mao sobrelle. 

33 Entao Jesus tirando-o d’entre o povo, 
e tomando-o de parte, metteo-lhe os seus 
dedos nos ouvidos, e cuspindo, poz-lhe da 
sua saliva sobre a lingua : 

34 E levantando os olhos ao Ceo, deo hum 
suspiro, e disse-lhe: Ephplxetha, que quer 
dizer, abrete. 

35 E no mesmo inslante se lhe abrirao os 
ouvidos, e se lhe soltou a prizao da lingua, de 
sorte que entrou a fallar expeditamente. 

36 E mandou-lhes que a ninguem o dis 
sessem. Porem quanto mais Jesus lho 
defendia, tanto mais elles o publicavao: 

37 E tanto mais se admiravao, dizendo : 
Elle tudo tem feito bem: fez nao so que 
ouvissem os surdos, mas que fallassem os 
mudos. 

CAPITULO VIII. 

Sustenta Jesus quatro mil homens com sete 
paes. O fermerito dos Fariseos. Cura hum, 
cego. Pergunta aos Apostolos que con- 
ceito formao delle. Ticspondc Pedro, con- 
fessando ser elle o Messias. Mas como 
pouco depois o quer dissuadir de padecer e 
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de morrer, o Senhor o reprehende, chaman- 
do-lhe Satanas. He necessario levar a 
Cruz, e ir em seguimento de Jesu Christo 
Nada devemos estimar tanto como a Jiossa 
alma. 

"JVTAQUELLES dias, como o povo hou- 
vesse concorrido outra vez em grande 

numero, e nao tivessem que comer, tendo 
chamado Jesus aos seus Discipulos, lhes 
disse: 

2 Tenho compaixao deste povo: porque 
olhai ha ja tres dias que andao aturada- 
mente comigo, e nao tem que comer; 

3 E se os despedir em jejum para suas 
casas, virao a desfalecer no caminho : por¬ 
que alguns delles vierao de longe. 

4 E seus Discipulos lhe respond&rao: 
D’onde podera alguem fartallos de pao aqui 
nesta solidao ? 

5 E Jesus lhes perguntou : Quantos paes 
tendes vos? Respondlrao elles : Sete. 

6 E mandou k gente que se recostasse 
sobre a terra; e tomando os sete paes, dando 
grapas, os partio, e deo a seus Discipulos 
para que os distribuissem, e elles os distri- 
buirao pelo povo. 

7 Tinhao tambem huns poucos de pei- 
xinhos; e elle os abenpoou, e mandou que 
lhos pozessem: 

8 Comerao pois, e ficarao fartos, e dos 
pedapos que tinhao sobejado levantarao sete 
cestos. 

9 Erao porem os que. comerao perto de 
quatro mil: e Jesus os degpedio. 

10 E entrando logo na barca em compa- 
nhia de seus Discipulos, passou ao territorio 
de Dalmanutha. 

11 E sahirao os Fariseos, e se pozerao a 
disputar com elle, pedindo-lhe que lhes fi- 
zesse ver algum prodigio do Ceo, tudo para 
o tentarem. 

12 Porem Jesus arrancando do intimo do 
corapao hum suspiro, disse: Porque pede 
esta gerapao hum prodigio ? Em verdade vos 
digo, que a esta gerapao se nao concedera 
prodigio. 

13 E deixando-os, tornou outra vez a em- 
barcar, e passou a outra band a. 

14 Ora os Discipulos esquecerao-se de 
tomar pao; e nao tinhao comsigo na barca 
senao hum unico. 

15 E poz-lhes Jesus hum preceito em 
que dizia: Vede bem, e acautelaivos do 
fermento dos Fariseos, e do fermento de 
Herodes. 

16 E discorriao entre si, dizendo : He 
porque nao temos pao. 

17 O que conhecendo Jesus, disse-lhes: 
Que estais vos considerando que nao tendes 
pao ? he possivel que ainda nao o conhepais 
nem comprehendais ? ainda tendes cego o 
vosso coracao? 

18 Tendo olhos nao vedes ? e tendo ou- 
vidos nao ouvis? E nao vos lembrais, 
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19 Quando parti cinco paes para cinco 
mil, quantos cestos levantastes cheios de 
pedapos? Repondhrao elles : Doze. 

20 E quando eu parti sete paes para 
quatro mil, quantos cestos levantastes de 
pedapos ? E elles lhe responderao : Sete. 

21 E Jesus lhes dizia: Pois como nao 
entendeis ainda? 

22 E vierao a Bethsaida, e lhe trouxe- 
rao hum cego, e lhe rogavao que o tocasse. 

23 E tomando ao cego pela mao, o ti- 
rou para fora da Aldeia, e cuspindo-lhe nos 
olhos, temdo-lhe imposto as suas maos, lhe 
perguntou se via alguma cousa. 

24 E levantando elle os olhos, disse: 
Vejo os homens como arvores que andao. 

25 Depois tornou-lhe Jesus a por as 
maos sobre os olhos, e comepou elle a ver, 
e ficou de todo curado; de sorte que via 
distinctamente todos os objectos. 

26 E Jesus o despedio para sua casa, 
dizendo-lhe: Vai para tua casa; e se en- 
trares na Aldeia, nao o digas a pessoa al¬ 
guma. 

27 E sahio Jesus com os seus Discipulos 
pelas Aldeias de Cesarea de Filippe, e per- 
guntava pelo caminho a seus Discipulos, 
dizendo-lhes: Quem dizem os homens que 
sou eu? 

28 Elles lhe responderao, dizendo : Huns 
dizem que Joao Baptista, outros que Elias, 
e outros como hum dos Profetas. 

29 Entao lhes disse Jesus : E vos outros 
quem dizeis que sou eu ? Respondendo Pe¬ 
dro, lhe disse : Tu es o Christo. 

30 E Jesus lhes prohibio com ameapas, 
que a ninguem dissessem isto delle. 

31 E comepou a declarar-lhes, que im- 
portava que o Filho do Homem padecesse 
muito, e que fosse rejeitado pelos Anciaos 
e pelos Principes dos Sacerdotes, e pelos 
Escribas : e que fosse entregue a morte; e 
que resuscitasse depois de tres dias. 

32 E tudo isto lhe declarava elle aberta- 
mente. Sobre o que Pedro, tomando-o de 
parte, comepou a reprehendello. 

33 Mas Jesus, virando-se e olhando para 
seus Discipulos, ameapou a Pedro, dizendo : 
Tir-te de diante de mim, Satanas, que nao 
tens gosto das cousas de Deos, mas sim das 
dos homens. 

34 E chamando a si o povo com seus 
Discipulos, disse-lhes : Se alguem me quer 
seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua 
Cruz e siga-me. 

35 Porque o que quizer salvar a sua 
vida, perdella-ha: mas o que perder a sua 
vida por amor de mim e do Evangelho, 
salvalla-ha. 

36 Pois de que aproveitara ao homem, 
se ganhar o Mundo inteiro, e perder a sua 
alma ? 

37 Ou que dara o homem em troco pela 
sua alma? 
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38 Porque se nesta gerapao adultera e 
peccadora se envergonhar alguem de mim 
e das minhas palavras, tambem o Filho do 
Homem se envergonhara delle, quando vier 
na gloria de seu Pai accompanhado dos 
Santos Anjos. 

39 Dizia-lhes mais: Era verdade vos 
affirmo, que dos que aqui se achao alguns 
ha que nao hao de gostar a morte, em 
quanto nao virem chegar o Reino de Deos 
no seu poder. 

CAPITULO IX. 
A Transjiguraqao de Jesu Christo. A vinda 

de Elias. Expelle Jesus hum demonio 
surdo e mudo. Prediz a sua Paixao e 
Morte. O maior entre seus Discipulos 
deve ser o mais pequeno. Deve-se arrancar 
o olho que nos serve de escandalo. 

SEISdias depois tomou Jesus comsigo 
a Pedro e a Tiago e a Joao, e os levou 

sos a hum alto monte em lugar apartado, e 
transfigurou-se ante elles. 

2 E os seus vestidos se tomarao resplan- 
decentes, e em extremo brancos como a neve, 
tanto que nenhum lavandeiro sobre a terra 
os poderia fazer tao brancos. 

3 E lhes appareceo Elias com Moysds; 
e estavao fallando com Jesus ; 

4 E respondendo Pedro, disse a Jesus: 
Mestre, bom sera que nos estejamos aqui; e 
fapamos tres tendas, Para ti huma, e para 
Moyses outra, e para Elias outra. 

5 Porque nao sabia o que dizia; pois es¬ 
tavao attonitos de medo ? 

6 E formou-se huma nuvem que lhes fez 
sombra; e sahio huma voz da nuvem, que 
dizia: Este he meu Filho dilectissimo: 
ouvi-o. 

7 E olhando logo em roda, nao virao alii 
mais ninguem, senao somente a Jesus que 
estava com elles. 

8 E ao descerem elles do monte, mandou- 
lhes que a ninguem contassem o que tinhao 
visto, ate que o Filho do Homem houvesse 
resurgido dos mortos. 

9 E elles tiverao a cousa em segredo, 
disputando entre si sobre que queria dizer 
aquella palavra: Ate que houvesse resurgido 
dos mortos. 

10 Entao lhe perguntarao, dizendo : Pois 
como dizem os Fariseos, e os Escribas, que 
Elias deve vir primeiro ? 

11 Elle respondendo, lhes disse: Elias 
quando vier primeiro, reformara todas as cou- 
sas : e como esta escrito a cerca do Filho Ho¬ 
mem, deve padecer muito, eser desprezado. 

12 Mas digo-vos que Elias ja veio (e fi- 
zerao delle quanto quizerao) como esta es¬ 
crito delle. 

13 E vindo a seus Discipulos, vio perto 
delies huma grande multidao de gente, e que 
os Escribas estavao disputando com elles. 

14 E logo todo o povo vendo a Jesus, 

ficou espantado, e todos se encherao de 
temor, e correndo a elle o saudavao. 

15 E elle lhes perguntou: Que he o que 
estais disputando entre vos outros ? 

16 E respondendo hum d’entre a gente, 
disse: M estre, eu te trouxe meu filho pos- 
suido de hum espirito mudo; 

17 O qual onde quer que o apanha, o 
lanpa por terra, e o mopo deita escuma pela 
boca, e range com os dentes, e vai-se rmr- 
rando: e roguei a teus Discipulos que o 
expellissem, e elles nao poderao. 

18 Respondendo-lhes Jesus, disse: O’ge- 
rapao incredula, ate quando hei de eu estar 
comvosco ? ate quando vos hei de soffrer ? 
Trazeimo ea. 

19 Trouxerao lho entao. E ainda bem 
elle nao tinha visto a Jesus, quando logo o 
espirito immundo o comepou a agitar com 
violencia, ate que cahio por terra, onde se 
revolvia babando-se todo. 

20 E perguntou Jesus ao pai delle: 
Quanto tempo ha que lhe succede isto ? E 
elle disse : Des da infancia : 

21 E o demonio o tem lanpado muitas 
vezes no fogo, e muitas na agua, para o ma- 
tar: porem se tu podes alguma cousa, aju- 
da-nos, tem compaixao de nos. 

22 Disse-lhe pois Jesus: Se tu podes 
crer, tudo he possivel ao que ere. 

23 E immediatamente o pai do mopo 
gritando, dizia com lagrimas: Sim, Senhor, 
eu creio; ajuda tu a minha incredulidade. 

24 E Jesus vendo que o povo concorria, 
ameapou o espirito immundo, dizendo-lhe; 
Espirito surdo e mudo, eu te mando, sahe 
desse mopo, e nao tornes a entrar nelle. 

25 Entao dando grandes gritos, e mal- 
tratando-o muito, sahio delle, e ficou como 
morto, de sorte que muitos diziao : Esta 
morto. 

26 Porem tomando-o Jesus pela mao, o 
levantou, e elle se ergueo. 

27 E depois que entrou em casa, pergun- 
tarao-lhe seus Discipulos particularmente : 
Porque o nao podemos nos expellir ? 

28 E elle lhes disse: Esta casta de de- 
monios nao se pode fazer sahir senao a forpa 
de orapao e de jejum. 

29 E tendo partido d’alli, caminharao 
mais alem de Galilea; e nao queria que 
ninguem o soubesse. 

30 Entre tanto ensinava a seus Discipu¬ 
los, e dizia-lhes: O Filho do Homem sera 
erttregue as maos dos homens, que lhe tira- 
rao a vida, e elle resurgira ao terceiro dia 
depois da sua morte. 

31 Mas elles nao entendiao o discurso; 
e tinhao medo de lho perguntar. 

32 Vierao depois a Cafamaum. Quan¬ 
do elles estavao ja em casa, lhes perguntou 
Jesus: De que vinheis vos tratando pelo 
caminho ? 

33 Mas elles callarao-se : porque no ca- 
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minho haviao disputado entre si qual delies 
era o maior. 

34 E sentando-se chamou aos doze, e lhes 
disse : se algum quer ser o primeiro, sera 
o ultimo de todos, e o servo de todos. 

35 E tomando a si hum menino, polio no 
meio delies : depois de o abrapar, disse-lhes : 

36 Todo o que receber hum destes meni- 
nos em meu Nome, a mini me recebe: e 
todo o que me receber a mim, nao me re¬ 
cebe a mim, mas recebe aquelle que me 
enviou. 

37 Respondeo-lhe Joao, dizendo : Mes- 
tre, vimos a hum que lanpava fora demo- 
nios em teu nome, que nos nao segue, e lho 
prohibimos. 

38 E disse Jesus: Nao lho prohibais : 
porque nao ha nenhum que fapa milagre em 
meu nome, e que possalogo dizer mal de mim: 

39 Porque quern nao he contra vos, he 
por vos. 

40 E qualquer que vos der a beber hum 
copo d’agua em meu nome, em attenpao a 
que sois cousa do Christo, digo vos em ver- 
dade que nao perdera a sua recompensa. 

41 E todo o que escandalizar hum destes 
pequenos que crem em mim, melhor lhe fora 
que lhe atassem a roda do pescopo huma 
mo d’atafona, e que o lanpassem no mar. 

42 E se a tua mao te escandalizar, cor- 
ta-a: melhor te he entrar na vida eterna 
manco, do que tendo duas maos ir para o 
inferno, para o fogo que nunca jamais se 
apaga: 

43 Onde o bicho que os roe nunca morre, 
e onde o fogo nunca se apaga. 

44 E se o teu pe te escandaliza, corta-o: 
melhor te he entrar na vida eterna coxo, 
doque tendo dous pes ser lanpado no fogo 
do inferno, que nunca jamais se apaga: 

45 Onde o bicho que os roe nunca morre, 
e onde o fogo nunca se apaga. 

46 E se o teu olho te escandaliza, lanpa-o 
fora: melhor te he entrar no Reino de 
Deos sem hum olho, do que tendo dous, 
ser lanpado no fogo do inferno : 

47 Onde o bicho que os roe nunca mor¬ 
re, e onde o fogo nunca se apaga. 

48 Porque todos elles serao salgados no 
fogo, e toda a victima sera salgada com sal. 

49 O sal he bom; porem se elle se fizer 
insipido, com que o haveis de temperar? 
Tende sal em vos, e guardai paz entre vos. 

CAPITULO X. 
Nao se p'ode o marido separar de sua mulher 

para casar corn outra. Abruga e abeng&a 
Jesus os meninos. Quanto custa largar 
os bens do Mundo. Recompensa dos que 
os largdo por amor de Deos. Reprime 
Jesus a ambiqao dos dous Apostolos, Tiago, 
e Joao. Da vista a hum cego. 

E SAHINDO dalli, foi Jesus para os 
confins da Judea, na banda d’alem do 
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Jordao: e voltarao as gentes a ajuntar-se 
com elle : e de novo os ensinava, como 
sempre costumara. 

2 E chegando os Fariseos, lhe pergunta- 
vao: He licito ao marido repudiar a sua 
mulher? o que elles diziao para o tentarem. 

3 Mas elle respondendo, lhes disse : Que 
he o que vos mandou Moyses ? 

4 Responderao elles: Moyses permittio 
escrever carta de divorcio, e repudiar. 

5 Aos quaes respondendo Jesus, disse : 
Pela dureza de vosso corapao he que elle 
vos deixou escrito esse mandamento : 

6 Porem ao principio da creapao, fellos 
Deos macho e femea. 

7 Por isto deixara o homem a seu pai e a 
sua mai, e se ajuntara a sua mulher; 

8 E serao dous n’huma so came. Assim 
que elles ja nao sao dous, mas huma so 
came. 

9 O que Deos pois ajuntou, nao o separe 
o homem. 

10 E tornarao a fazer-lhe seus Discipulos 
em casa perguntas sobre a mesma materia. 

11E elle lhes disse : Qualquer que re¬ 
pudiar a sua mulher, e se casar coni outra, 
comette adulterio contra a sua primeira 
mulher. 

12 E se a mulher repudiar a seu marido, 
e se casar com outro, comette adulterio. 

13 Entao lhe apresentavao huns meninos 
para que os tocasse : mas os Discipulos 
ameapavao aos que lhos apresentavao. 

14 O que vendo Jesus, levou-o muito a 
mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pe- 
queninos, e nao os embaraceis porque dos 
taes he o Reino de Deos. 

15 Em verdade vos digo: Que todo o 
que nao receber o Reino de Deos como 
pequenino, nao entrara nelle. 

16 E abrapando-os, e pondo sobre elles 
as maos, os abenpoava. 

17 E tendo saliido Jesus para se por 
a caminho, veio correndo hum homem, e 
com o joelho em terra diante delle, lhe 
fez esta supplica: Bom Mestre, que devo 
eu fazer para alcancar a vida eterna ? 

18 E Jesus lhe disse : Porque me chamas 
tu bom ? Ninguem he bom senao so Deos. 

19 Tu sabes os Mandamentos, Nao com- 
mettas adulterio, Nao mates, Nao furtes, 
Nao digas falso testemunho, Nao commettas 
fraudes, Honra a teu pai e a tua mai. 

20 Entao elle respondendo, lhe disse : 
Mestre todos estes Mandamentos tenlio eu 
observado des da minha mocidade. 

21 E Jesus pondo nelle os olhos, lhe 
mostrou agrado, e lhe disse : Huma cousa 
so te falta: vai, vende quanto tens, e da-o 
aos pobres, e teras hum thesouro no Ceo; 
e vem, segue me. 

22 O homem desgostoso das palavras que 
ouvira, foi-se todo triste ; porque era muito 
afazendado. 
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23 E Jesus olhando em roda, disse a 
seus Discipulos: Com quanta difficuldade 
entrarao no Reino de Deos os que tem 
riquezas! 

24 E os Discipulos se assombravao das 
suas palavras. Mas Jesus continuando por 
diante lhes disse: Filhinhos quao difficil 
cousa he entrarem no Reino de Deos os que 
confiao nas riquezas! 

25 Mais facil he passar hum camelo pelo 
fundo d’huma agulha, do que entrar no 
Reino de Deos hum rico. 

26 Elies ainda ficarao muito mais cheios 
d’espanto, e diziao huns para os outros : 
Quern pode logo salvar-se 1 

27 Entao Jesus olhando para elles, disse : 
Para os homens cousa he esta que nao pode 
ser, mas nao para Deos : porque para com 
Deos todas as cousas sao possiveis. 

28 E comefou Pedro a dizer-lhe: Eis- 
aqui estamos nos que largamos tudo e te 
seguimos. 

29 Respondendo Jesus, disse : Na ver- 
dade vos digo: Que nao ha nenhum, que 
haja deixado casa ou irmaos, ou irmans, ou 
pai, ou mai, ou filhos, ou terras por amor 
de mim, e por amor do Evangelho, 

30 Que nao venha a receber ja de pre¬ 
sente neste mesmo seculo, o cento por hum, 
das casas, e dos irmaos, e das irmans, e 
das mais, e dos filhos, e das terras, com as 
perseguicoes, e no seculo futuro a vida 
etema. 

31 Porem havera muitos que sendo os 
primeiros, serao os ultimos, e muitos que 
sendo os ultimos, serao os primeiros. 

32 E estavao no caminho para subir a 
Jerusalem: e Jesus hia diante defies, do 
que os mesmos se espantavao; e o seguiao 
com medo. E tornando a tomar de parte 
aos doze, comeipou a declarar-lhes as cousas 
que tinhao de lhe acontecer. 

33 Eis-aqui esta que nos subimos a Je¬ 
rusalem, e o Filho do Homem sera entregue 
aos Principes dos Sacerdotes, e aos Escri- 
bas, e aos Anciaos, e sentenceallohao fi 
morte, e o entregarao aos Gentios : 

34 E o escarnecerao, e lhe cuspirao no 
rosto, e o afoutarao, e lhe tirarao a vida; 
e ao terceiro dia resurgira. 

35 Entao se chegarao a elle Tiago e 
Joao, Filhos de Zebedeo, dizendo-lhe : 
Mestre, queremos que nos concedas tudo 
o que te pedir mos. 

36 E elle lhes disse: Que quereis vos 
que eu vos faqa ? 

37 E elles responderao: Concedenos 
que nos sentemos na tua gloria, hum a tua 
direita, e outro a tua esquerda. 

38 Mas Jesus lhes disse: Nao sabeis o 
que pedis : podeis vos beber o calis que eu 
estou para beber; ou ser baptizados no bap- 
tismo em que eu estou para ser baptizado ? 

39 E elles lhe disserao: Podemos. E 

Jesus lhes disse : Vos com effeito liaveis de 
beber o calis que eu estou para beber; e 
haveis de ser baptizados no baptismo em 
que eu estou para ser baptizado; 

40 Mas pelo que toca a terdes assento a 
minha dextra, ou a minha esquerda, nao 
me pertence a mim o conceder-vo-lo; po¬ 
rem essa honra he para aquelles, para quem 
ella esta aparelhada. 

41 E ouvindo isto os outros dez, come- 
carao a indignar-se contra Tiago e Joao. 

42 Mas Jesus chamando-os, lhes disse: 
Vos sabeis que os que tem authoridade entre 
os povos, esses sao os que os dominao: e 
que os seus Principes tem poder sobre elles. 

43 Porem entre vos nao deve ser assim; 
mas todo o que quizer ser o maior, esse 
deve ser o que vos ministre : 

44 E todo o cpie entre vos quizer ser o 
primeiro, esse deve fazer-se servo de tod os; 

45 Porque o mesmo Filho do Homem 
nao veio a ser servido; mas a servir, e a 
dar a sua vida para redempcao de muitos. 

46 Depois forao a Jerico, e ao sahir de 
Jericoelle e os seus Discipulos, e muitissimo 
povo com elles, Bartimeo, que era cego, 
filho de Timeo, estava assentado junto ao 
caminho pedindo esmola. 

47 O qual como ouvio que passava Jesus 
Nazareno, comecou a gritar, e a dizer: 
Jesus Filho de David, tem misericordia de 
mim. 

48 E ameacavao-o muitos, para que se 
calasse; mas elle cada vez gritava muito 
mais: Filho de David, tem misericordia de 
mim. 

49 Parando entao Jesus, mandou que 
lho chamassem. E chamarao o cego, di¬ 
zendo-lhe : Tem boas esperancas : levanta- 
te, que elle te chama. 

50 Elle deitando fora de si a capa saltan- 
do, veio ter com elle. 

51 E fallando. Jesus lhe disse: Que 
queres tu que eu te faca ? O cego pois lhe 
respondeo : Mestre, que eu tenha vista. 

52 Entao lhes disse Jesus : Vai, a tua 
fe te sarou. E no mesmo ponto vio, e o 
foi seguindo pelo caminho. 

CAPITULO XI. 
Etilrada de Jesu Christo em Jerusalem. A- 

maldigda huma figueira. Lanca fora do. 
Templo os negociantes. Nada he impos- 
sivel d fe, e a oraqdo. Perddo dos itiimi- 
gos. Confunde os Doutores da Lei. 

QUANDO elles se hiao aproximando 
■*-* a Jerusalem, e a Bethania, perto do 
Monte das Oliveiras, enviou dous de seus 
Discipulos, 

2 E lhes disse: Ide a essa Aldeia que 
esta defronte de vos, e logo que entrardes 
nella achareis prezo hum asninho, em que 
ainda nao montou homem algum : soltai-o, 
e trazei-o. 
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3 E se alguem vos perguntar: Que he o 
que vos fazeis ? dizei-lhe que o Senhor tem 
necessidade delle; e logo o deixara vir aqui. 

4 E sahindo elles acharao o jumentinho 
atado de fora da porta na encruzilhada, e 
desprenderao-o. 

5 E alguns dos que estavao alii lhes 
diziao : Que fazeis desprendendo o jumen- 
tinho ? 

6 Elles lhes responderao eomo Jesus lhes 
havia mandado, e os homens lho deixarao 
levar. 

7 E trouxerao o jumentinho a Jesus; 
acobertarao-no com os seus vestidos, e 
Jesus montou em cima delle. 

8 E muitos estenderao os seus vestidos 
pelo caminho; e outros cortavao ramos das 
arvores, e juncavao com elles o caminho. 

9 E tanto os que hiao a diante, como os 
que o seguiao atras, davao os vivas a Jesus, 
dizendo: Hosanna: 

10 Bemdito seja o que vem em nome do 
Senhor : Bemdito seja o Reino que vemos 
chegar, de nosso pai David: Hosanna nas 
alturas. 

11 E entrou em Jerusalem no Templo; e 
depois de ter observado tudo quanto nelle 
havia, como fosse ja tarde, sahio a Bethania 
com os doze. 

12 E ao outro dia, como sahissem de 
Bethania, teve fome; 

13 E tendo visto ao longe huma figueira 
que tinha folhas, foi la a ver se acharia nella 
alguma cousa; e quando chegou a ella, 
nada achou senao folhas; porque nao era 
tempo de figos. 

14 E fallando lhe disse : Nunca jamais 
coma alguem fructo de ti para sempre. E 
ouvirao-o os seus Discipulos. 

15 Chegarao pois a Jerusalem. E ha- 
vendo entrado no Templo, comepou a lan- 
£ar fora aos que vendiao e compravao no 
Templo : e derribou as mezas dos banquei- 
ros, e as cadeiras dos que vendiao pombas : 

16 E nao consentia que qualquer trans- 
portasse movel algum pelo Templo: 

17 E elle os ensinava, dizendo-lhes : Por 
ventura nao esta escrito : Que a minha Casa 
sera chamada Casa de Orafao entre todas 
as gentes? E vos tendes feito della hum 
covil de ladroes. 

18 O que ouvindo os Principes dos Sa- 
cerdotes, e os Escribas, andavao excogi- 
tando de que modo o haviao de perder, 
porque, como todo o povo admirava a sua 
doutrina, tinhao medo delle. 

19 Quando ja era pela tarde, sahio da 
Cidade. 

20 E no outro dia pela manha, ao pas- 
sarem pela figueira, virao que ella estava 
secca ate as raizes. 

21 Entao lembrado Pedro, disse para 
Jesus: Olha, Mestre, como se seccou a 
figueira que tu amaldicoaste. 
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22 E respondendo Jesus, lhes disse: 
Tende a fe de Deos: 

23 Em verdade vos affirmo, que todo o 
que disser a este monte: Tir-te, e lan^a-te 
no mar, e isto sem hesitar no seu coracao, 
mas tendo fe de que tudo o que disser suc- 
cedera, elle o vera cumprir assim. 

24 Por isso vos digo, todas as cousas que 
vos pedirdes orando, crede que as haveis 
de haver, e que assim vos succederao. 

25 Mas quando vos pozerdes em orapao, 
se tendes alguma cousa contra alguem, per- 
doai-lha: para que tambem vosso Pai, que 
esta nos Ceos, vos perdoe vossos pecca- 
dos. 

26 Porque se vos nao perdoardes, tam¬ 
bem vosso Pai, que esta nos Ceos, vos nao 
ha de perdoar vossos peccados. 

27 E voltarao outra vez a Jerusalem. E 
andando Jesus pelo Templo, se chegarao a 
elle os Principes dos Sacerdotes, e os Es¬ 
cribas, e os Anciaos, 

28 E lhe disserao : Com que authoridade 
fazes tu estas cousas ? e quern te deo este 
poder para fazer essas cousas ? 

29 E respondendo Jesus, lhes disse: Eu 
tambem vos farei huma pergunta, e respon- 
dei-me a ella; a eu entao vos direi com que 
authoridade fafo estas cousas. 

30 O Baptismo de Joao era do Ceo, ou 
dos homens? Respondei-me. 

31 Mas elles faziao la comsigo este juizo, 
discorrendo : Se nos dissermos, Que era do 
Ceo, dir-nos-ha elle: Porque razao logo 
nao crestes nelle ? 

32 Se dissermos, Que dos homens, te- 
mos medo do povo; porque todos tinhao a 
Joao em conta de hum Profeta. 

33 E respondendo disserao a Jesus, Nao 
sabemos. E respondendo Jesus lhes disse : 
Pois nem eu tao pouco vos direi com que 
authoridade faco estas cousas. 

CAPITULO XII. 
A parabola dos Lavradorcs a quem se arren- 

dou huma vinha-. Tentao os Fariseos a 
Jesus sobre a obrigagdo de pagar o tributo 
a Cesar ; e tentdo-o os Sadduceos sobre a 
Resurreigao. Qual he o primeiro Man- 
damento. David chama seu Senhor ao 
Jlessias. Cautela contra os Doutores da 
Lei. Louva Jesus a esmola d'huma pobre 
viuva. 

/^OMECOU depois Jesus a fallar-lhes 
por parabolas : Hum homem plantou 

huma vinha, e cercou-a com huma seve, e 
cavando fez hum lagar, e edificou huma 
torre, e arrendou-a a huns Lavradores, de¬ 
pois ausentou-se para longe. 

2 E chegado o tempo, enviou aos Lavra¬ 
dores hum servo, que fosse receber dos 
mesmos Lavradores o que lhe deviao do 
fructo da sua vinha. 

3 Elles apanhando-o as maos o fe- 
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rirao, e o remett£r&o com as maos vazias. 
4 E enviou-lhes de novo outro servo ; e 

tambem a este o ferirao na cabepa, e o car- 
regarao de affrontas. 

5 E de novo enviou outro, e o matarao: 
e outros muitos : dos quaes ferirao a huns, 
e matarao a outros. 

6 Mas como tivesse ainda hum filho, a 
quem elle muito amava, tambem lho enviou 
por ultimo, dizendo : Terao respeito a meu 
filho. 

7 Porem os Lavradores disserao huns 
para os outros: Este he o herdeiro ; vinde, 
matemo-lo, e sera nossa a heranpa. 

8 E pegando nelle, matarao-o : e lanpa- 
rao-o fora da vinha. 

9 Que fara pois o Senhor da vinha? 
Vira e acabara de todo com estes Lavra¬ 
dores ; e dara a sua vinha a outros. 

10 Vos nunca lestes este lugar da Escri- 
tura : A pedra que fora rejeitada pelos que 
edificavao, essa veio a ser a principal da 
esquina : 

11 Pelo Senhor he que foi feito isto, e 
he cousa maravilhosa nos nossos olhos ? 

12 E buscavao meios para o prenderem; 
mas temerao o povo: porque entenderao 
que contra elles havia dito esta parabola. E 
deixando-o se retirarao. 

13 E lhe enviarao alguns dos Fariseos, 
e dos Herodianos, para que o apanhassem 
no que fallasse. 

14 Elles vindo lhe dizem : Mestre, sa- 
bemos que es homem verdadeiro, e que 
nao attendes a respeitos humanos; porque 
nao olhas os homens pela apparencia, mas 
ensinas o caminho de Deos segundo a ver- 
dade: he-nos permittido dar o tributo a 
Cesar, ou nao lho devemos dar ? 

15 Jesus, conhecendo a sua hypocrisia, 
respondeo-lhes : Porque me tentais ? dai- 
me ca hum dinheiro para o ver. 

16 E elles lho trouxerao. Entao lhes 
perguntou Jesus : De quem he esta imagem 
e inscrippao ? ResponcRrao-lhe elles : De 
Cesar. 

17 E respondendo Jesus, lhes disse: 
Pois dai a Cesar o que he de Cesar, e a 
Deos o que he de Deos. E desta resposta 
ficarao admirados. 

18 E vierao a elle os Sadduceos, que 
negao a Resurreipao; e lhe perguntavao, 
dizendo: 

19 Mestre, Moyses nos deixou escrito, 
que se morrer o irmao de algum, e deixar 
rnulher, e nao tiver filhos, que tome seu 
irmao a mulher delle, e que de successao a 
seu irmao. 

20 Erao pois sete irmaos; e o maior 
tomou mulher, e morreo sem deixar suc¬ 
cessao. 

21 E o segundo a tomou e morreo : e nem 
este deixou filhos. E da mesma sorte o 
terceiro. 

22 E assim mesmo a tomarao os sete e 
nao deixarao filhos. E sendo ja a ultima 
de todos, morreo tambem a mulher. 

23 Ao tempo pois da Resurreipao, quan- 
do tornarem a viver, de qual destes sera a 
mulher? porque todos sete a tiverao por 
mulher. 

24 E respondendo Jesus, lhes disse: 
Nao verdes que por isso errais, porque nao 
comprehendeis as Escrituras nem o poder 
de Deos? 

25 Porque quando resuscitarem d’entre 
os mortos, nao hao de os homens ter mu- 
lheres, nem as mulheres homens, mas todos 
serao como os Anjos nos Ceos. 

26 E dos mortos que tern de resuscitar, 
nao haveis lido no Livro de Moyses, como 
Deos lhe fallou sobre a parpa, dizendo: 
Eu sou o Deos de Abrahao, e o Deos de 
Isaac, e :o Deos de Jacob ? 

27 Elle nao he Deos de mortos, senao 
de vivos. Logo estais vos num grande erro. 

28 Entao se chegou hum dos Escribas 
que os tinha ouvido disputar, e vendo que 
Jesus lhes havia respondido bem, lhe 
perguntou qual era o primeiro de todos os 
Mandamentos. 

29 E Jesus lhe respondeo: Que de 
todos o primeiro Mandamento era este: 
Ouve Israel, o Senhor teu Deos he so o 
que he Deos : 

30 E amaras o Senhor teu Deos de todo 
o teu corapao, e de toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento, e de todas as tuas 
forpas. Este he o primeiro Mandamento. 

31 E o segundo semelhante ao primeiro 
he: Amaras ao teu proximo como a ti mes¬ 
mo. Nenhum outro Mandamento ha, que 
seja maior do que estes. 

32 Disse-lhe entao o Escriba: Mestre, 
na verdade disseste bem, que Deos he hum 
so, e que nao ha outro fora elle. 

33 E que o amallo cada hum de todo o 
seu coracao, e de todo o seu entendimento, 
e de toda a sua alma, e de todas as -suas 
forpas : e o amor ao proximo como a si 
mesmo, he huma cousa que excede todos os 
holocaustos e sacrificios. 

34 E vendo Jesus que o Escriba tinha 
respondido sabiamente, lhe disse : Nao 
estas longe do Reino de Deos. E desde 
entao ninguem mais se atreveo a fazer-lhe 
perguntas. 

35 E fallando Jesus dizia, ensinando no 
Templo : Como dizem os Escribas que o 
Christo he Filho de David ? 

36 Porque o mesmo David por boca do 
Espirito Santo diz: Disse o Senhor ao meu 
Senhor, senta-te a minha direita, ate que eu 
ponha os teus inimigos por estrado de teus 
pes. 

37 Pois se o mesmo David lhe chama Se¬ 
nhor, como he elle logo seu Filho ? E huma 
grande multidao de povo o ouvia com gosto. 
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38 E elle lhes dizia segundo o seu modo 
de ensinar : Guardai-vos dos Escribas que 
gostao de andar com roupas largas, e de 
que os cumprimentem nas prapas; 

39 E de occupar nas Synagogas as pri- 
meiras cadeiras, e nos banquetes os primei- 
ros lugares : 

40 Que devorao as casas das viuvas, 
debaixo do pretexto de longas Orapoes: 
estes serao julgados com maior rigor. 

41 E estando Jesus assentado defronte 
donde era o Gazofylacio, observava elle de 
que modo deitava o povo alii o dinlieiro, e 
muitos que erao ricos deitavao com mao 
larga. 

42 E tendo chegado huma pobre viuva, 
lanpou duas pequenas moedas que importa- 
vao hum real, 

43 E convocando a seus Discipulos, lhes 
disse : Na verdade vos digo, que mais deitou 
esta pobre viuva, que todos os outros que 
lanparao no Gazofylacio. 

44 Porque todos os outros deitarao do 
que tinhao na sua abundancia; porem 
esta deitou da sua mesma indigencia tudo 
o que tinha, e tudo o que lhe restava para 
seu sustento. 

CAPITULO XIII. 
Dcsfruicdo do Ternplo. Guerras e perse- 

guigoes. Falsos Christos e falsos Pro- 
fetus. Sinaes no Sol e na Lua. Vinda de 
Jesu Christo ern grande gloria. Incerto 
o dia da sua vinda. 

AO sahir Jesus do Ternplo, disse-lhe 
hum de seus Discipulos: Olha, Mestre, 

que pedras, e que fabricas. 
2 E respondendo Jesus, lhe disse : Ves 

todos estes grandes edificios? Nao ficara 
pedra sobre pedra que nao seja derribada. 

3 E estando assentado no Monte das 
Oliveiras, defronte do Ternplo, perguntarao- 
lhe em particular Pedro, e Tiago, e Joao, 
e Andre: 

4 Dize-nos, quando hao de succeder es- 
tas cousas ? e que sinal havera de quando 
todas ellas se comeparem a cumprir ? 

5 Entao em resposta a isto comepou Jesus 
a dizer-lhes : Guardai-vos nao vos engane 
alguem : 

6 Porque muitos virao em meu nome 
dizendo : sou eu, e enganarao a muitos. 

7 Quando vos porem ouvirdes fallar de 
guerras, e de rumores de guerras, nao te- 
mais; porque importa que estas cousas suc- 
cedao : mas este nao sera ainda o fim. 

8 Porque se levantara Napao contra. 
Napao, e Reino contra Reino, e havera 
terremotos por diversas partes, e fomes. 
Estas cousas nao serao mais do que o prin- 
cipio das dores. 

9 Tende pois sentido comvosco. Porque 
vos hao de entregar nos Juizos, e vos hao 
de apoutar nas Synagogas, e fazer compare- 
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cer por meu respeito diante dos Govemado- 
res e dos Reis, a fim de que perante elles 
deis testemunho de mim. 

10 Mas primeiro importa que o Evange- 
lho seja pregado a todas as Napoes. 

11 Quando pois vos levarem para vos 
entregarem, nao primediteis no que haveis 
de dizer; mas dizei o que vos for inspirado 
naquella hora : porque nao sois vos os que 
fallais, mas sim o Espirito Santo. 

12 Entao hum irmao entregara a morte 
outro irmao, e o pai ao filho : e os filhos 
se levantarao contra os pais, e lhes darao a 
morte. 

13 E vos sereis aborrecidos de todos por 
amor do meu Nome. Mas o que perseverar 
ate o fim, esse sera salvo. 

14 Quando porem vos virdes estar a 
abominapao da desolapao onde nao deve 
estar, (o que 16 entenda) entao os que 
estiverem em Judea, fujao para os montes : 

15 E o que estiver sobre o telhado, nao 
despa a casa, nem entre para levar della 
cousa alguma: 

16 E o que se achar no campo, nao 
volte atras a buscar o seu vestido. 

17 Mas ai das que naquelle tempo esti¬ 
verem pejadas, e criarem. 

18 Rogai pois, que nao succedao estas 
cousas no Inverno. 

19 Porque naquelles dias havera tribula- 
poes taes, quaes nao houve des do principio 
das creaturas que Deos fez ategora, nem 
havera. 

20 De sorte, que se o Senhor nao abbre- 
viasse aquelles dias, nenhuma pessoa se sal- 
varia: mas elle os abbreviou em attenpao 
aos escolhidos, de que fez escolha. 

21 E se entao vos disser alguem : Re- 
parai, aqui esta o Christo, ou, ei-lo acola 
esta, nao lhe deis credito. 

22 Porque se levantarao falsos Christos, 
e falsos Profetas, que farao prodigios e 
portentos para enganarem, se possivel fora, 
ate os mesmos escolhidos. 

23 Estai vos pois sobre aviso ; olhai que 
eu vos preveni de tudo. 

24 Mas naquelles dias, depois daquella 
tribulapao o Sol se escurecera, e a Lua nao 
dara o seu resplandor : 

25 E cahirao as estrellas do Ceo, e se 
commoverao as Virtudes que estao nos Ceos. 

26 E entao verao o Filho do Homem, 
que vira sobre as nuvens com grande poder 
e magestade. 

27 E entao enviara os seus Anjos, e 
ajuntara os seus escolhidos de todos os 
quatro ventos, des da extremidade da terra 
ate a extremidade do Ceo. 

28 Aprendei pois o que vos digo, de 
huma comparacao tirada da figueira. 
Quando os seus ramos estao ja tenros, e 
nascidas as folhas, conheceis que esta perto 
o Estio: 
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29 Assim tambem quando vos virdes 
que acontecem estas cousas, sabei que esta 
perto, e ja a porta. 

30 Na verdade vos digo, que nao pas- 
sara esta gerapao sem que tudo isto seja 
cumprido. 

31 Passara o Ceo e a terra, mas nao 
passarao as minhas palavras. 

32 A respeito porem deste dia ou desta 
bora, ninguem sabe quando ha de ser, 
nem os Anjos no Ceo, nem o Filho, mas 
so o Pai. 

33 Estai sobre aviso, vigiai, e orai: 
porque nao sabeis quando chegara este 
tempo. 

34 Assim como hum homem, que au- 
sentando-se para longe, deixou a sua casa, 
e designou a cada hum de seus servos a 
obra que devia fazer, e mandou ao porteiro 
que estivesse de vigia. 

35 Vigiai pois, (visto que nao sabeis 
quando vira o Senhor da casa; se de tarde, 
se a meia noite, se ao cantar do gallo, se 
pela manlia) 

36 Para que nao succeda que, quando vier 
de repente, vos ache dormindo. 

37 O que eu porem vos digo a vos, isso 
digo a todos : Vigiai. 

CAPITULO XIV. 
Ajunta-se o Supremo Conselho contra Jesus. 

Huma mulher Ihe langa sobre a cabega 
kuma redoma de cheiros. Traigdo de 
Judas, que Jesus descobre. Instituigdo 
do Sacramento da Eucaristia. Cart a 
Pedro huma orelha a Malco. Fogem os 
Discipulos. Jesus accuscido na presenga 
de Caifdx, condemnado a morte, e entregue 
aos ultrajes da familia. Pedro o nega 
tres vexes. 

ALTAVAO pois dous dias para chegar 
a Pascoa, em que se comepavao a 

comer os Paes asmos; e os Principes dos 
Sacerdotes e os Escribas andavao buscando 
modo como prenderiao por traipao a Jesus, 
para o matarem. 

2 Mas elles diziao: Nao convem que 
isto se fapa no dia da festa, por nao suc- 
ceder que no povo se excite algum motim. 

3 E estando Jesus em Bethania, em 
casa de Simao o Leproso, e sentado a 
meza: chegou huma mulher, que trazia 
huma redoma de alabastro cheia de pre- 
cioso balsamo feito de espigas de nardo, e 
quebrada a redoma, lho derramou sobre a 
sua cabepa. 

4 E alguns dos que estavao presentes 
indignarao-se la entre si do que viao, e 
disserao : Para que foi este desperdicio de 
balsamo ? 

5 Pois podia elle vender-se por mais de 
trezentos dinheiros, e dar-se este producto 
aos pobres. E murmuravao fortemente 
contra ella. 

6 Mas Jesus lhes disse : Deixai-a, por¬ 
que a molestais? Ella fez-me huma boa 
obra: 

7 Porque vos sempre tendes comvosco 
os pobres, para que quando lhes queirais 
fazer bem, lho possais fazer : porem a mim 
nao me tendes sempre. 

8 Ella fez o que cabia nas suas forpas : 
foi isto embalsamar-me anticipadamente o 
corpo para a sepultura. 

9 Em verdade vos digo: Onde quer 
que for pregado este Evangelho, que sera 
em todo o Mundo, sera tambem contado 
para sua memoria o que esta obrou. 

10 Entao se retirou Judas Iscariotes, 
que era hum dos doze, a buscar os Prin¬ 
cipes dos Sacerdotes, para lhes entregar a 
Jesus. 

11 Elles ouvindo isto se alegrarao: e 
prometterao dar-lhe dinheiro. E buscava 
Judas occasiao opportuna para o entregar. 

12 E no primeiro dia em que se comiao 
os Paes asmos, quando se immolava o 
Cordeiro Pascoal, disserao-lhe seus Dis¬ 
cipulos : Onde queres tu que nos vamos 
preparar-te o que he necessario para co- 
meres a Pascoa? 

13 Enviou elle pois a dous de seus 
Discipulos, e disse-lhes: Ide a Cidade; 
e la vos sahira ao encontro hum homem, 
que levara huma bilha de agua: ide atras 
delle; 

14 E onde quer que elle entrar, dizei 
ao dono da casa que o Mestre diz : Onde 
he o aposento em que eu poderei comer a 
Pascoa com meus Discipulos? 

15 E elle vos mostrara hum quarto alto 
todo movelado ; e preparei-nos la o que 
he necessario. 

16 E partirao seus Discipulos, e chega- 
rao a Cidade; e acharao tudo como elle 
lhes havia dito; e prepararao a Pascoa. 

17 E chegada a tarde, foi Jesus com os 
doze. 

18 E quando elles estavao a meza, e 
ceavao, disse-lhes , JESUS : Em verdade 
vos digo, que hum de vos que comigo 
come, me ha de entregar. 

19 Entao se comeparao elles a entristecer, 
e cada hum de per si lhe perguntava: 
Sou eu ? 

20 Respondeo-lhes Jesus : He hum dos 
doze, que mette comigo a mao no prato. 

21 E quanto ao Filho do Homem, elle 
vai, segundo o que delle esta escrito: mas 
ai daquelle homem, por meio do qual sera 
entretrue o Filho do Homem : melhor lhe 
fora se esse homem nao houvera nascido. 

22 E quando elles estavao comendo, 
tomou Jesus o pao; e depois de o benzer, 
partio-o, e deo-lho, e disse : Tornai, este 
he o meu Corpo. 

23 E tendo tornado o Calis, depois que 
deo gramas, lho deo; e todos beberao delle. 
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24 E Jesus lhes disse : Este he o meu 
Sangue do Novo Testamento, que sera 
derramado por muitos. 

25 Em verdade vos digo, que eu nao 
beberei jamais deste fructo da vide at£ 
chegar aquelle dia em que o beba novo no 
Reino de Deos. 

26 E depois de cantado o Hymno, sahi- 
rao para o Monte das Oliveiras. 

27 Entao lhes disse Jesus: A todos 
vos serei eu esta noite huma occasiao de 
escandalo; pois esta escrito : Eu ferirei o 
pastor, e as ovelhas se porao em desarranjo. 

28 Mas depois que eu resurgir, ir-vos- 
hei esperar a Galilea. 

29 Disse-lhe entao Pedro : Ainda 
quando todos se escandalizarem a teu re- 
speito, eu com todo me nao hei de escan- 
dalizar. 

30 E Jesus lhe respondeo : Em verdade 
te digo, que hoje nesta mesma noite, antes 
que o gallo cante a segunda vez, me has de 
tu negar tres vezes. 

31 Mas Pedro insistindo no mesmo, 
accrescentava: Ainda no caso de eu me 
ver precisado a morrer comtigo, nao te 
hei eu de negar. E o mesmo disserao 
tambem todos os mais. 

32 Vierao depois para huma herdade 
chamada Gethsemani. Entao Jesus disse 
a seus Discipulos: Assentai-vos aqui em 
quanto eu oro. 

33 E levou comsigo a Pedro, e a Tiago, 
e a Joao : e comepou a ter pavor, e a 
angustiar-se em extremo. 

34 Entao lhes disse : A minha alma se 
acha numa tristeza mortal: detende-vos 
aqui, e vigiai. 

35 E tendo-se adiantado alguns passos, 
prostrou-se em terra, e orava, que se era 
possivel, passasse delle aquella hora: 

36 E disse : Abba Pai, todas as cousas 
te sao possiveis, traspassa de mim este 
Calis ; porem nao se fapa 0 que eu quero, 
senao o que tu queres. 

37 Depois veio, e achou-os dormindo. 
Entao disse a Pedro: Simao, dormes ? 
nao podeste vigiar huma hora ? 

38 Vigiai e orai, para que nao entreis 
em tenta^ao. O espirito na verdade esta 
prompto, mas a came fraca. 

39 E foi outra vez a orar, dizendo as 
mesmas palavras. 

40 E tornando a vir, achou-os outra 
vez dormindo (porque tinhao carregados os 
olhos) e nao sabiao que lhe respondessem. 

41 E veio terceira vez, e disse-lhes: 
Dormi agora e descan^ai. Basta : he che- 
gada a hora: eis-aqui vai o Filho do Ho- 
mem a ser entregue em maos de peccadores. 

42 Levantai-vos, vamos: eis-ahi vem 
chegando quem me ha de entregar. 

43 Ainda bem Jesus nao tinha acabado 
de fallar, quando chega Judas Iscariotes, 
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hum dos doze, e com elle huma grande 
tropa de gente, armada de espadas e de 
varapaos, da parte dos Principes dos 
Sacerdotes, e dos Escribas, e dos Anciaos. 

44 Ora o traidor tinha-lhes dado huma 
senha, dizendo: Aquelle a quem eu der 
hum osculo, esse he que he; prendei-o, e 
levai-o com cuidado. 

45 E tanto que chegou, indo logo ter 
com Jesus, lhe disse : Deos te salve, Mes- 
tre; e deo-lhe hum osculo. 

46 Entao elles lhe lancarao as maos e o 
prendferao. 

47 E hum certo dos circumstantes, tiran- 
do da espada, ferio a hum servo do Summo 
Sacerdote, e lhe cortou huma orelha. 

48 E respondendo Jesus, lhes disse : Co¬ 
mo se eu fora algum ladrao viestes com 
espadas e varapaos a prender-me ? 

49 Todos os disas estava eu comvosco 
ensinando no Templo, e nao me prendestes. 
Mas isto acontece para que se cumprao as 
Escrituras. 

50 Entao desamparando-o os seus Disci¬ 
pulos, fugirao todos. 

51 Hia-o porem seguindo hum mancebo, 
coberto com hum lenjol sobre o corpo nu; 
e o prenderao. 

52 Mas elle largando o lenpol, lhes esca- 
pou nu. 

53 E levarao Jesus a casa do Summo 
Sacerdote: e se ajuntarao todos os Sacer¬ 
dotes, e os Escribas, e os Anciaos. 

54 Mas Pedro o foi seguindo de longe, 
ate dentrc do pateo do Summo Sacerdote; 
e estava assentado ao fogo com os officiaes, 
e alii se aquentava. 

55 E os Principes dos Sacerdotes, e todo 
o Conselho, buscavao algum testemunho 
contra Jesus para o fazerem morrer, e nao o 
achavao. 

56 Porque muitos, sim, depunhao falsa- 
mente contra elle ; mas nao concordavao os 
seus depoimentos. 

57 E levantando-se huns, attestavao fal- 
samente contra elle, dizendo : 

58 Nos outros lhe ouvimos dizer : Eu 
destruirei este Templo, obra de maos, e em 
tres dias edificarei outro, que nao sera obra 
de maos. 

59 Mas esta sua mesma deposifao nao 
era coherente. 

60 Entao levantando-se no meio do Con¬ 
selho o Summo Sacerdote, perguntou a Je¬ 
sus, dizendo : Nao respondes alguma cousa 
ao que estes attestao contra ti ? 

61 Mas elle estava em silencio, e nada 
respondeo. Tornou a perguntar-lhe o Sum¬ 
mo Sacerdote, e lhe disse: Es tu o Christo, 
Filho de Deos bemdito? 

62 E Jesus lhe disse: Eu o sou : e vos 
vereis ao Filho do Homem assentado a dex- 
tra do poder de Deos, e vir sobre as nuvens 
do Ceo. 
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63 Entao o Sunnno Sacerdote, rasgando 
as suas vestiduras, disse : Para que deseja- 
mos nos ainda mais testemunhas ? 

64 Vos acabais de ouvir a blasfemia: 
que vos parece ? A sentenpa que todos elles 
derao, foi, que era reo de morte. 

65 Entao comeparao alguns a cuspir 
nelle, e a tapar-lhe o rosto, e a dar-lhe pu- 
nhadas, e a dizer-lhe: e os officiaes lhe davao 
bofetadas. 

66 E estando Pedro em baixo no pateo, 
chegou huma das criadas do Summo Sacer¬ 
dote : 

67 E quando vio a Pedro, que se aquen- 
tava, encarando nelle, disse-lhe: Tu tam- 
bem estavas com Jesus Nazareno. 

68 Mas elle o negou, dizendo : Nem o 
conhepo, nem sei o que dizes. E sahio fora 
onde era a entrada do pateo, e neste tempo 
cantou o gallo. 

69 E tendo-o visto outra vez a criada, 
comepou a dizer aos que estavao presentes : 
Este he la daquelles. 

70 Mas elle o negou segunda vez. E 
pouco depois, ainda os que alii estavao di- 
ziao a Pedro: Verdadeiramente tu 6 s da¬ 
quelles ; porque 6s tambem Galildo. 

71 E elle comepou a praguejarse e a jurar: 
Nao conhepo a esse homem de quem fallais. 

72 E no mesmo ponto cantou o gallo a 
segunda vez. E entao se lembrou Pedro 
da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes 
que o gallo cante duas vezes, me negaras 
tres vezes. E comepou a chorar. 

CAPITULO XV. 
Jesus apresentado a Pilatos. Barrabas pre- 

ferido a Jesus. He condemnado a morrer 
crucificado. TJltrcijcs que lhe fazem os 
soldudos. Caminha para o Calvaria, onde 
he crucificado entre dous ladrbes. Ilepar- 
tem os soldudos entre si os seus vestidos. 
Blasfemuo muitos delle. Trevas em toda 
u terra. Da Jesus hum grande brado, 
dizendo: EloL Chegao-lhe a boca huma 
esponja de vinagre. Da outro grande 
brado, e espira. Jose de Arimathea o se- 
pulta com decencia. 

T7 LOGO pela manha tendo conselho os 
Principes dos Sacerdotes com os Anci- 

aos e os Escribas, e com todo o Conselho, 
fazendo amarrar a Jesus, o levarao e entre- 
garao a Pilatos. 

2 E Pilatos lhe perguntou : Tu 6s o Rei 
dos Judeos ? E elle respondendo, lhe disse: 
Tu o dizes. 

3 E os Principes dos Sacerdotes o accu- 
savao de muitas cousas. 

4 E Pilatos lhe perguntou outra vez, di¬ 
zendo : Tu nao respondes cousa alguma ? 
ve de quantos crimes te accusao. 

5 Mas Jesus, nao respondeo mais palavra, 
de sorte que Pilatos estava admirado. 

6 Ora Pilatos costumava no dia da festa 
[Port. Test.] 

soltar-lhes hum dos prezos, qualquer que 
elles pedissem. 

7 E havia hum chamado Barrabas, que 
estava prezo com outros sediciosos, porque 
em certo motirn havia feito huma morte. 

8 E como concorresse o povo, comepou 
a pedir-lhe a grapa que sempre lhes fazia. 

9 E Pilatos lhes respondeo, e disse : 
Quereis que vos solte ao Rei dos Judeos ? 

10 Porque elle sabia que os Principes dos 
Sacerdotes lho haviao entregado por inveja. 

11 Mas os Pontifices concitarao o povo, 
para que lhes soltasse antes a Barrabas. 

12 E Pilatos fallando outra vez, lhes dis¬ 
se : Pois que quereis que eu faca ao Rei 
dos Judeos ? 

13 E elles tornarhoa gritar: Crucifica-o. 
14 E Pilatos lhes replicava: Pois que 

mal fez elle ? E elles cada vez gritavao 
mais: Crucifica-o. 

15 Entao Pilatos, querendo satisfazer ao 
povo, soltou-lhes Barrabas, e depois de fa- 
zer apoutar a Jesus, o entregou para que o 
crucificassem. 

16 E os soldados o levarao ao pateo do 
Pretorio, e alii convocao toda a cohorte, 

17 E o vestem de purpura, e tecendo 
huma coroa de espinhos, lha poem na 
cabepa. 

18 E comeparao a saudallo : Deos te 
salve Rei dos Judeos. 

19 E lhe davao na cabepa com huma 
cana, e lhe cuspiao no rosto, e pondo-se de 
joelhos, o adoravao. 

20 E depois de o terem assim escarneci- 
do, o despirao da purpura, e lhe vestirao os 
seus vestidos : e entao o tirao para fora, 
para o crucificarem. 

21 E acertando de passar por alii certo 
homem de Cyrene por nome Simao, que 
vinha d’huma herdade, pai d’Alexandre e 
de Rufo, o obrigarao a levar-lhe a Cruz. 

22 E o levao a hum lugar chamado Gol¬ 
gotha ; que quer dizer lugar do Calvario. 

23 E davao-lhe a beber vinho misturado 
com myrrha : e nao o tomou. 

24 E depois de o crucificarem, repartirao 
os seus vestidos, lanpando sortes sobrelles, 
para ver a parte que cada hum levaria. 

25 Era pois a hora de Terpa; tempo em 
que elles o crupificarao. 

26 E a causa de sua condemnapao estava 
escritaneste titulo: O REI DOS JUDEOS. 

27 Crucificarao tambem com elle a dous 
ladroes; hum a sua direita, e outro a es- 
querda. 

28 E se cumprio a Escritura que diz : E 
foi contado com os maos. 

29 E os que hiao passando blasfemavao 
delle, movendo as suas cabepas e dizendo : 
O’la, tu que destroes o Templo de Deos, e 
que o reedificas em tres dias, 

30 Livra-te a ti mesmo, descendo da Cruzi 
31 Desta maneira escarnecendo-o tam 
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bem os Principes dos Sacerdotes coni os 
Escribas, diziao liuns para os outros : Elle 
salvou aos outros, a si mesmo nao se pode 
salvar. 

32 Esse Christo Rei d’Israel desca agora 
da Cruz, para que o vejamos e creamos. 
Tambem os que haviao sido crucificados 
com elle o affrontavao de palavras. 

33 E chegada a hora de Sexta, se cobrio 
toda a terra de trevas ate a hora de Noa. 

34 E a hora de Noa deo Jesus hum 
grande brado, dizendo : Eloi, Eloi, lamma 
sabacthani? que quer dizer: Deos meu, 
Deos meu, porque me desamparaste ? 

35 E ouvindo isto alguns dos circumstantes, 
diziao : Vede que elle chama por Elias. 

36 E correndo hum, e ensopando huma 
esponga em vinagre, e atando-a n’huma 
cana, dava-lha a beber, dizendo: Deixai, 
vejamos se Elias vem tirallo. 

37 Entao Jesus dando hum grande bra¬ 
do, espirou. 

38 E o veo do Templo se rasgou em 
duas partes, d’alto a baixo. 

39 E o Centuriao, que estava bem de- 
fronte, vendo que Jesus espirara dando este 
brado, disse : Verdadeiramente este homem 
era Filho de Deos. 

40 E achavao-se tambem alii algumas 
mulheres vendo de longe : entres as quaes 
estava Maria Magdalena, e Maria mai de 
Tiago Menor e de Jose, e Salome : 

41 E quando Jesus estava em Galilea, 
ellas o seguiao, e lhe assistiao com o neces- 
.sario, e assim muitas outras que juntamente 
com elle haviao subido a Jerusalem. 

42 E quando erp. ja tarde (pois era a 
Parasceve, que vem a ser a vigilia do Sab- 
bado) 

43 Veio Jose de Arimathea, illustre Se- 
nador, que tambem elle esperava o Iteino 
de Deos, e foi com toda a resolupao a casa 
de Pilatos, e pedio-lhe o corpo de Jesus. 

44 E Pilatos se admirava de que Jesus 
morresse tao depressa. E chamando ao 
Centuriao, lhe perguntou se era ja morto. 

45 E depois que o soube do Centuriao, 
deo o corpo a Jose. 

46 E Jose tendo comprado hum lenpol, e 
tirando-o da Cruz, o amortalhou no lenpol, 
e depositou-o n’hum sepulcro, que estava 
aberto em rocha, e arrimou huma pedra a 
boca do sepulcro. 

47 Entretanto Maria Magdalena, e Maria 
mai de Jose, estavao observando onde elle 
se depositava. 

CAPITULO XVI. 
Vdo as mulheres ao sepulcro. Sabem por 

aviso de hum Anjo ter Jesus resurgielo. 
Apparece o Senhor a Magdalena: depois a 
dous Discipulos : depois a todos os Apos- 
tolos juntos. Envia os a pr'egar por todo 
o Mundo. Prediz os milagres, que hao de 
fazer os que crerern. Sobe ao Ceo. 
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~C* COMO tivesse passado o dia de Sabba- 
do, Maria Magdalena e Maria mai de 

Tiago, e Salome ; comprarao aromas para 
irem embalsamar a Jesus. 

2 E no primeiro dia da semana partindo 
muito cedo, chegarao ao sepulcro quando ja 
o Sol era nascido. 

3 E diziao ellas entre si: Quern nos ha 
de revolver a pedra da boca do sepulcro? 

4 Mas olhando virao revolvida a pedra. 
E era ella muito grande. 

5 E entrando no sepulcro, virao assenta- 
do da parte direita hum mancebo vestido de 
roupas brancas, do que ellas ficarao muito 
pasmadas. 

6 Elle lhes disse : Nao tenhais pavor: 
vos buscais a Jesus Nazareno que foi cruci- 
ficado; elle resurgio, ja nao esta aqui, eis o 
lugar onde o depositarao. 

7 Mas ide, dizei a seus Discipulos, e a 
Pedro, que elle vai a diante de vos esperar- 
vos em Galilea: la o vereis como elle vos 
disse. 

8 E ellas sahindo logo, fugirao do sepul¬ 
cro : porque as tinha assaltado o sobresalto 
e o pavor: e a ninguem disserao cousa algu- 
ma; porque estavao possuidas do medo. 

9 E Jesus tendo resurgido de manha, no 
primeiro dia da semana, appareceo primeira- 
mente a Maria Magdalena, da qual elle 
tinha expulsado sete demonios. 

10 Foi ella noticiallo aos que haviao andado 
com elle, os quaes estavao afflictos,e chorosos. 

11 Mas elles, ouvindo dizer que Jesus estava 
vivo, e que fora visto por ella, nao o crerao. 

12 E depois disto se mostrou em outra 
forma a dous delles que hiao caminhando 
para huma Aldeia : 

13 E estes o forao dizer aos outros ; que 
tambem lhes nao derao credito. 

14 Finalmente appareceo Jesus aos onze, 
a tempo que elles estavao a meza ; e lanpou- 
lhes em rosto a sua incredulidade e dureza 
de corapao: pois nao haviao dado credito 
aos que o virao resuscitado. 

15 Edisse-lhes; Ide por todo o Mundo, 
pregai o Evangelho a toda a creatura. 

16 O que crer, e for baptizado, sera salvo: 
o que porem nao crer, sera condemnado. 

17 E estes sinaes seguirao aos que cre- 
rem: Expulsarao os demonios em meu 
Nome ; fallarao novas linguas: 

18 Manusearao as serpentes : e se bebe- 
rem alguma potagem mortifera, nao lhes 
fara mai : porao as maos sobre os enfermos, 
e sararao. 

19 E na realidade o Senhor Jesus, depois 
de assim lhes haver fallado, foi assumpto ao 
Ceo, onde esta assentado a mao direita de 
Deos. 

20 E elles tendo partido, pregarao em 
toda a parte, cooperando com elles o Senhor, 
e confirmando a sua pregacao com os mi¬ 
lagres que a acompanhavao. 



O SANTO EVANGELHO DE JESU CHRISTO 

SEGUNDO S. LUCAS. 

CAPITULO I. 
Prefagao do Evangelista Sdo Lucas. A Con- 

ceigdo do Baptista c do Christo. O Nas- 
cimento e a Circumcigdo do Baptista. A 
Profecia de Zacarias. 

OIS que forao na verdade muitos os que 
emprehenderao por em ordem a nar- 

rafao das cousas, que entre nos se virao 
cumpridas : 

2 Como no-las referirao os que des do 
principio as virao com seus proprios olhos, 
e que forao ministros da palavra : 

3 Pareceo-me tambem a mim, Excellen- 
tissimo Theofilo, depois de me haver dili- 
gentemente informado de como todas ellas 
passarao des do principio, dar-te por escrito 
a serie dellas, 

4 Para que conhefas a verdade daquellas 
cousas em que tens sido instruido. 

5 Ilouve em tempo de Herodes, Rei de 
Judea, hum Sacerdote por nome Zacarias, 
da turma de Abias, e sua mulher era da 
familia de Aarao, e tinha por nome Isabel. 

6 E ambos erao justos diante de Deos, 
caminhando irreprehensivelmente em todos 
os Mandamentos e Preceitos do Senhor, 

7 E nao tinhao filhos, porque Isabel era 
esteril, e ambos se achavao em idade avan- 
fada. 

8 Succedeo pois que, exercendo Zacarias 
diante de Deos o cargo do Sacerdocio, na 
ordem da sua turma, 

9 Cahio-lhe por sorte, segundo o costume 
que havia entre os Sacerdotes, entrar no 
Templo do Senhor a offerecer o incenso: 

10 E estava toda a multidao do povo 
fazendo orayao da parte de fora, a tempo 
que se offerecia o incenso. 

11 E appareceo a Zacarias hum Anjo do 
Senhor, posto em pc da parte direita do 
Altar do incenso. 

12 O que vendo Zacarias, ficou todo 
turbado, e foi grande o temor que o as- 
saltou. 

13 Mas o Anjo lhe disse : Nao temas, 
Zacarias, porque foi ouvida a tua orajao : e 
Isabel tua mulher te parira hum filho, e por- 
lhe-has o nome de Joao: 

14 E te encheras de gosto, e de alegria, 
e muitos se alegrarao no seu nascimento : 

15 Porque elle sera grande diante do Se¬ 
nhor : e nao bebera vinho, nem outra algu- 
ma bebida que possa embriagar, e ja des do 
ventre de sua mai sera cheio do Espirito 
Santo: 

16 E convertera muito dos filhos de 
Israel ao Senhor seu Deos : 

17 E o mesmo ira adiante delle no espi¬ 
rito e virtude de Elias : para reunir os cora- 
foes dos pais aos filhos, e reduzir os incre- 
dulos a prudenfda dos justos, para preparar 
ao Senhor hum povo perfeito. 

18 E disse Zacarias ao Anjo : Por donde 
conhecerei eu a verdade dessas cousas ? por¬ 
que eu sou velho, e minha mulher esta avan- 
fada em annos. 

19 E respondendo o Anjo, lhe disse: 
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deos : 
e que fui enviado para te fallar, e te dar esta 
boa nova. 

20 E desde agora ficaras mudo, e nao 
poderas fallar ate o dia, em que estas cousas 
succedao, visto que nao deste credito as 
minhas palavras, que se hao de cumprir a 
seu tempo. 

21 E o povo estava esperando a Zacarias : 
e maravilhava-se de ver que elle se demorava 
no Templo. 

22 E quando sahio nao lhes podia fallar, 
e entenderao que havia tido no Templo 
alguma visao. E elle lho significava por 
acenos, e ficou mudo. 

23 E aconteceo que, depois de se terem 
acabado os dias do seu ministerio, retirou-se 
Zacarias para sua casa : 

24 E algum tempo depois concebeo 
Isabel sua mulher, que por cinco mezes se 
deixou estar escondida, dizendo : 

25 Isto he a gra£a que o Senhor me fez, 
nos dias em que attend eo a tirar o meu 
opprobrio dentre os homens. 

26 E estando Isabel no sexto mez, foi 
enviado por Deos o Anjo Gabriel a huma 
Cidade de Galilea, chamada Nazareth, 

27 A huma Virgem desposada com hum 
varao, que se chamava Jose, da Casa de 
David, e o nome da Virgem era Maria. 

28 Entrando pois o Anjo onde ella estava, 
disse-lhes : Deos te salve, cheia de graja : 
o Senhor he comtigo : Bendita es tu entre 
as mulheres. 

29 Ella como o ouvio, turbouse do seu 
fallar, e discorria pensativa, que saudacao 
seria esta. 

,30 Entao o Anjo lhe disse: Nao te¬ 
mas, Maria, pais achaste graja diante de 
Deos: 

31 Eis conceberas no teu ventre, e pa- 
riras hum filho, e por lhe-has o nome de 
JESUS: 

32 Este sera grande, e sera chamado 
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Filho do Altissimo, e o Senhor Deos lhe 
dara o Throno de seu pai David : e reinara 
eternamente na Casa de Jacob, 

33 E o seu Reino nao tera fira. 
34 E disse Maria ao Anjo : Como se 

fara isso, pois eu nao conhepo varao ? 
35 E respondendo o Anjo, lhe disse : O 

Espirito Santo descera sobre ti, e a virtude 
do Altissimo te cobrira da sua sombra. E 
por isso mesmo o Santo, que ha de nascer 
de ti, sera chamado Filho de Deos. 

36 Que, ahi tens tu a Isabel tua parenta, 
que ate concebeo hum filho na sua velhice : 
a este he o sexto mez da que se diz esteril : 

37 Porque a Deos nada he impossivel. 
38 Entao disse Maria: Eis-aqui a escrava 

do Senhor, fapa-se em mim, segundo a tua 
palavra. E o Anjo se apartou della. 

39 E naquelles dias, levantando-se Maria, 
foi com pressa as montanhas, a huma Cidade 
de Juda: 

40 E entrou em casa de Zacarias, 6 sau- 
dou a Isabel. 

41 E aconteceo que tanto que Isabel 
ouvio a saudapao de Maria, deo o Menino 
saltos no seu ventre : e Isabel ficou cheia do 
Espirito Santo: 

42 E bradou em alta voz, e disse : Benta 
As tu enlre as mulheres, e bento he o fruto 
do teu ventre. 

43 E donde a mim esta dita, que venha 
visitar-me a que he Mai de meu Senhor. 

44 Porque assim que chegou a voz da 
tua saudapao aos meus ouvidos, logo o me¬ 
nino deo saltos de prazer no meu ventre : 

45 E bemaventurada tu, que creste, por¬ 
que se hao de cumprir as cousas, que da 
parte do Senhor te forao dilas. 

46 Entao disse Maria; 
A minha Alma engrandece ao Senhor. 
47 E o meu espirito se alegrou por ex- 

tremo em Deos meu Salvador. 
48 Por elle ter posto os olhos na baixeza 

de sua escrava : porque eis-ahi de hoje em 
diante me chamarao bemaventurada todas as 
gerapoes. 

49 Porque me fez grandes cousas o que 
he Poderoso: e santo o seu Nome. 

50 E a sua misericordia se estende de 
geracao a geracao sobre os que o temem. 

51 Elle manifestou o poder do seu brapo: 
dissipou os que no fundo do seu corapao 
formavao altivos pensamentos : 

52 Depoz do Throno os poderosos, e ele- 
vou os humildes. 

53 Encheo de bens os que tinhao fome : 
e despedio vazios os que erao ricos. 

54 Tomou debaixo da sua protecpao a 
Israel seu servo, lembrado da sua miseri¬ 
cordia. 

55 Assim como o tinha promettido a 
nossos pais, a Abrahao, e a sua posteridade 
para sempre. 

.56 E ficou Maria com Isabel perto de 
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tres mezes : depois dos quaes voltou para 
sua casa. 

57 Mas a Isabel se lhe chegou o tempo 
de parir, e pario hum filho. 

58 E ouvirao os seus visinhos, e parentes, 
que o Senhor havia assinalado com ella a 
sua misericordia, e se congratulavao com 
ella. 

59 E aconteceo que ao oitavo dia vierao 
circumcidar ao Menino, e lhe queriao por o 
norne de seu pai Zacarias. 

60 E respondendo sua mai, disse: de 
nenhuma sorte, mas sera chamado Joao. 

61 E responderao-lhe : Ninguem ha na 
tua gerapao que tenha este nome. 

62 E perguntavao por acenos ao pai do 
menino, como queria que se chamasse. 

63 E pedindo huma taboinha escreveo, 
dizendo : Joao he o seu nome. E todos se 
enchbrao de assombro. 

64 E logo foi aberta a sua boca, e a sua 
lingua, e fallava bemdizendo a Deos. 

65 E o ternor se apoderou de todos os visi¬ 
nhos delies : e se divulgarao todas estas ma- 
ravilhas por todas as montanhas da Judea: 

66 E todos os que as ouviao, as conser- 
vavao no seu corapao dizendo : Quern julgais 
vos que vira a ser este menino ? Porque a 
mao do Senhor era com elle. 

67 E Zacarias seu pai foi cheio do Espi¬ 
rito Santo : e profetizou, dizendo : 

68 Bemdito seja o Senhor Deos de Israel, 
porque visitou, e fez a redempao de seu povo. 

69 E porque nos suscitou hum Salvador 
poderoso, na Casa de seu servo David. 

70 Segundo o que elle tinha promettido 
por boca dos seus Santos profetas, que viv&- 
rao nos seculos passados : 

71 Que nos havia de livrar de nossos ini- 
migos, e das maos de todas os que nos tives- 
sem odio : 

72 Para exercitar a sua misericordia a 
favor de nossos pais : e lembrar-se do seu 
santo pacto. 

73 Segundo o juramento, que elle fez a 
nosso pai Abrahao, de que elle nos faria 
esta grapa : 

74 Para que livres das maos de nossos 
inimigos, o sirvamos sem temor. 

75 Em santidade, e justica diante delle, 
por todos os dias do nossa vida. 

76 E tu, 6 Menino, tu seras chamado o 
Profeta do Altissimo : porque iras ante a face 
do Senhor a preparar os seus caminhos. 

77 Para se dar ao seu povo o conheci- 
mento da salvapao: a fim de que elle receba 
o perdao de seus peccados : 

78 Pelas entranhas de misericordia do 
nosso Deos : com que la do alto nos visitou 
este Sol no Oriente : 

79 Para allumiar os que vivem de as- 
sento nas trevas, e na sombra da morte : 
para dirigir os nossos pes no caminho da 
paz. 
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80 Ora o Menino crescia, e se fortificava 
do espirito : e habitava nos desertos ate o 
dia, em que se manifestou a Israel. 

CAPITULO II. 
O Edicto de Augusto obriga a Jose, e a 

Maria sua Esposa a irem a Belem. Pare 
a Virgem Mai o Salvador. Os pastores 
avisados por hum Anjo vein adorallo. Cir- 
cumcida-se o Menino, e poe-se-lhe o Nome 
de Jesus. Vai sua Mai apresentallo no 
Templo. Simeao recebe a Jesus nos bravos, 
e prediz a sua Paixao. Assiste tambem 
Anna Profetissa. Jesus de doze annos 
sentado entre os JJoutores. Toma de 
Jerusalem para Narazeth com seus Pais, a 
quern vive subordinado. 

ACONTECEO naquelles dias, que 
sahio hum Edicto emanado de Cesar 

Augusto, para que fosse alistado todo o 
Mundo. 

2 Este primeiro alistamento foi feito por 
Cyrino, Governador da Syria : 

3 E hiao todos a alistar-se cada hum a 
sua Cidade. 

4 E subio tambem Jose de Galilea, da 
Cidade de Nazareth a Judea, a Cidade de 
David, que se chamava Belem: porque era 
da casa, e familia de David. 

5 Para se alistar com a sua Esposa Ma¬ 
ria, que estava pejada. 

6 E estando alii, aconteceo completarem- 
se os dias em que havia de parir. 

7 E pario a seu Filho Primogenito, e o 
enfachou, e o reclinou em huma mange- 
doura: porque nao havia lugar para elles na 
estalagem. 

8 Ora naquella mesma Comarca havia 
huns pastores que vigiavao, e revezavao en¬ 
tre si as vigilias da noite, para guardarem o 
seu rebanho. 

9 E eis-que se apresentou junto delles 
hum Anjo do Senhor, e a claridade de Deos 
os cercou de refulgente luz, e tiverao grande 
temor. 

10 Porem o Anjo lhes disse: Nao te- 
mais : porque eis-aqui vos venho annunciar 
hum grande gozo, que o sera para todo o 
povo: 

11 E he que hoje vos nasceo na Cidade 
de David o Salvador, que he o Christo 
Senhor. 

12 E este he o sinal que vo-lo fara co- 
nhecer: Achareis hum Menino envolto em 
pannos, e posto em huma mangedoura. 

13 E subitamente appareceo com o Anjo 
huma multidao numerosa da Milicia Celes¬ 
tial, que louvavao a Deos, e diziao : 

14 Gloria a Deos no mais alto dos Ceos, 
e paz na terra aos homens, a quem elle 
quer bem. 

15 E aconteceo que, depois que os Anjos 
se retirarao delles para o Ceo, fallavao entre 
si os pastores, dizendo : Passemos ate Be- 

ldm, e vejamos que he isto que succedeo, 
que he o que o Senhor nos mostrou. 

16 E forao com grande pressa: e acha- 
rao a Maria, e a Jose, e ao Menino posto 
em huma mangedoura. 

17 E vendo isto conhecerao a verdade 
do que se lhes havia dito acerca deste Me¬ 
nino. 

18 E todos os que ouvirao se admirarao: 
e tambem do que lhes haviao referido os 
pastores. 

19 Entretanto Maria conservava todas es- 
tas cousas, conferindo la no fundo do seu 
corapao humas com outras. 

20 E os pastores voltarao glorificando, e 
louvando a Deos, por tudo o que tinhao 
ouvido, e visto, que era conforme ao que se 
lhes tinha dito. 

21 E depois que forao cumpridos os oito 
dias para ser circumcidado o Menino : foi- 
lhe posto o no me de Jesus, como lhe tinha 
chamado o Anjo, antes que fosse concebido 
no ventre de sua Mai. 

22 E depois que forao concluidos os dias 
da purificapao de Maria, segundo a Lei de 
Moyses, o levarao a Jerusalem, para o 
apresentarem ao Senhor, 

23 Segundo o que esta escrito na Lei do 
Senhor : Todo o filho macho, que for pri¬ 
mogenito, sera consagrado ao Senhor : 

24 E para offerecerem em sacrificio, 
conforme ao que esta mandado na Lei do 
Senhor, hum par de rolas, ou dous pom- 
binhos. 

25 E havia entao em Jerusalem hum ho- 
mem chamado Simeao, e este homem justo, 
e timorato esperava a consolapao d’lsrael, e 
o Espirito Santo estava nelle. 

26 E havia recebido resposta do Espirito 
Santo, que elle nao veria a morte, sem ver 
primeiro ao Christo do Senhor. 

27 E veio por espirito ao Templo. E 
trazendo os pais ao Menino Jesus, para 
cumprirem com o preceito, segundo o cos¬ 
tume da Lei por elle : 

28 Entao o tomou em seus bravos Si¬ 
meao, e louvou a Deos, e disse : 

29 Agora he, Senhor, que tu despedes 
ao teu servo em paz, segundo a tua pa- 
lavra : 

30 Porque ja os meus olhos virao o Sal¬ 
vador, que tu nos deste, 

31 O qual aparelhaste ante a face de to¬ 
dos os povos: 

32 Como Lume para ser revelado aos 
Gentios, e para gloria do teu povo d’lsrael.* 

33 E seu pai, e mai estavao admirados 
daquellas cousas que delle se diziao. 

34 E Simeao os abenpoou, e disse para 
Maria sua mai: Eis-aqui esta posto este 
Menino para ruina, e para salvapao de mui- 
tos em Israel: e para ser o alvo a que atire 
a contradicpao: 

35 E sera esta huma espada que traspas- 
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sara a tua mesma alma, a fim de se desco- 
brirem os pensamentos que muitos terao 
escondidos nos coracoes. 

36 E havia huma Profetissa chamada 
Anna, filha de Fanuel, da tribu de Aser: 
esta havia ja chegado a huma idade muito 
avanpada, e tinha vivido sete annos com seu 
marido, des da sua virgindade. 

37 Achava-se esta entao viuva, de idade 
de oitenta e quatro annos : ella nao se apar- 
tava do Templo : onde servia a Deos de 
dia e de noite, em jejuns e orapoes. 

38 Ella pois, sobrevindo nesta mesma 
occasiao, dava gracas a Deos : e fallava 
delle a todos os que esperavao a redemppao 
de Israel. 

39 E depois que elles derao fim a tudo, 
segundo o que mandava a Lei do Senhor, 
voltarao a Galilea, para a sua Cidade de 
Nazareth. 

40 Entretanto o Menino crescia, e se 
fortificava, estando cheio de sabedoria: e a 
grapa de Deos era com elle. 

41 E seus pais hiao todos os annos a Je¬ 
rusalem no dia solemne da Pascoa. 

42 E quando teve doze annos, subindo 
elles a Jerusalem segundo o costume do dia 
da festa, 

43 E acabados os dias que ella durava, 
quando voltarao para casa, ficou o Menino 
Jesus em Jerusalem, sem que seus pais o 
advertissem. 

44 E crendo que elle viria com os da 
comitiva andarao caminho de hum dia, e o 
buscavao entre os parentes e conhecidos. 

45 E como o nao achassem, voltarao a 
Jerusalem em busca delle. 

46 E aconteceo que tres dias depois o 
acharao no Templo assentado no meio dos 
Doutores, ouvindo-os, e fazendo-lhes per-; 
guntas. 

47 E todos os que o ouviao estavao pas- 
mados da sua intelligencia, e das suas res-j 
postas. 

48 E quando o virao se admirarao. E 
sua Mai lhe disse : Filho, porque usaste 
assim comnosco ? sabe que teu pai e eu te 
andavamos buscando cheios de afflicpao, 

49 E elle lhes respondeo : Para que me 
buscaveis ? nao sabieis que importa oceu- 
par-me nas cousas que sao do servipo de 
meu Pai? 

50 Mas elles nao entenderao a palavra 
que llies disse. 

• 51 E desceo com elles, e veio a Naza¬ 
reth : e estava a obediencia delies. E sua 
Mai conservava todas estas palavras no seu 
corapao. 

52 E Jesus crescia em sabedoria, e em 
idade, e em grapa diante de Deos, e dos 
homens. 

CAPITULO III. 
Em que tempo foi enviado por Deos Jodo 

Buptista a pregar o Baptismo de peniten- 
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cia. As suas instrucqdes ao ppvo, aos pu- 
blicanos, e aos soldados. Vein Jesus a ser 
baptizado por Jodo. Abre-se o Ceo, e o 
Espirito Santo desce sobre Jesus. Voz do 
Pai, declarando-o seu Filho. Genealogia 
de Jesu Christo d'esde Jose ate Addo. 

NO anno decimo quinto do Imperio de 
Tiberio Cesar, sendo Poncio Pilatos 

Governador da Judea, e Herodes Tetrarca 
de Galilea, e seu irmao Filippe Tetrarca de 
Iturea, e da provincia de Traconites, e Ly- 
sanias Tetrarca de Abilina. 

2 Sendo Principes dos Sacerdotes Annas, 
e Caifaz: veio a palavra do Senhor sobre 
Joao, filho de Zacarias, no Deserto. 

3 E elle foi discorrendo por toda a terra 
do Jordan, pregando n Baptismn de peni- 
tencia para remissan de peccados, 

4 Como esta escrito no Livro das pala¬ 
vras do Profeta Isaias: Voz do que clama 
no Deserto: Apparelhai o caminho do Se¬ 
nhor : fazei direitas as suns varedas : 

5 Todo o valle sera cheio : e todo o 
monte e cabepo sera arrazado: e os maos 
caminhos tomar-se-hao direitos : e os esca- 
brosos pianos: 

6 E todo o homem vera o Salvador envi¬ 
ado por Deos. 

7 Dizia pois Joao ao povo, que vinha 
para ser por elle baptizado : Rapa de vibo- 
ras, quem vos advertio que fugisseis da ira, 
que vos esta ameapada ? 

8 Fazei por tanto frutos dignos de peni- 
tencia, e nao comeceis a dizer : Nos temos 
por pai a Abrahao. Porque eu vos declaro, 
que poderoso he Deos para fazer que des- 
tas pedras naspao filhos a Abrahao. 

9 Porque ja o machado esta posto a raiz 
das arvores. E assim toda a arvore que 
nao da bom fruto, sera cortada, e lanpada 
no fogo. 

10 E lhe perguntavao as gentes, dizendo : 
Pois que faremos ? 

11 E respondendo lhes dizia: O que 
tem duas tunicas de huma ao que a nao 
tem : e o que tem que comer, fapa o mes- 
mo. 

12 E vierao tambem a elle Publieanos, 
para que os baptizasse, e lhe disserao : Mes- 
tre, que faremos nos ? 

13 E elle lhes respondeo : Nao cobreis 
mais que o que vos foi ordenado. 

14 Da mesma sorte perguntavao-lhe tam¬ 
bem os soldados dizendo : E nos-outros que 
faremos ? E Joao lhes respondeo : Nao 
trateis mal, nem opprimais com calumnias 
pessoa alguma: e dai-vos por contentes 
com o vosso soldo. 

15 E como o povo entendesse, e todos 
assentassem nos seus coracoes, que talvez 
Joao seria o Christo : 

16 Respondeo Joao, dizendo a todos : 
Eu na verdade vos baptizo em agua: mas 
vira outro mais forte do que eu, a quem eu 
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nao sou digno de desatar a correia dos seus 
capatos : elle vos baptizara em virtude do 
Espirito Santo, e no fogo : 

17 Cuja pa esta na sua mao, e elle alirn- 
para a sua eira, e recolhera o trigo no seu 
celleiro, e queimara as pallias em hum fogo 
que nunca se apaga. 

18 E assim annunciava outras muitas 
cousas ao povo nas suas exhortapoes. 

19 Mas Herodes Tetrarca, sendo por elle 
reprehendido por causa de Herodias, mu- 
llier de seu irmao, e de todos os males que 
Herodes havia feito, 

20 Accrescentou sobre todos os mais 
crimes tambem este, de mandar metter em 
hum carcere a Joao. 

21 E aconteceo, que como recebesse o 
Baptismo todo o povo, depois de Baptizado 
tambem Jesus, e estando em oracao, abrio-se 
o Ceo: 

2 2 E desceo sobrelle o Espirito Santo em 
forma corporea, como huma pomba: e soou 
do Ceo huma voz, que dizia : Tu es aquelle 
meu Filho especialmente amado, em ti he 
que tenho posto toda a minha complacencia. 

23 E o mesmo Jesus comepava a ser 
quasi de trinta annos, filho, pomo se julgava, 
de Jose, que o foi de IJeli, que o foi de 
Mathat, 

24. Que o foi de Levi, que o foi de Mel- 
qui, que o foi de Janne, que o foi de Jose, 

25 Que o foi de Mathathias, que o foi de 
Amos, que o foi de Nahum, que o foi de 
Ilesli, que o foi de Nagge, 

26 Que o foi de Mahath, que o foi de 
Mathathias, que o foi de Semei, que o foi de 
Jose, que o foi de Juda, 

27 Que o foi de Joanna, que o foi de 
Resa, que o foi de Zorobabel, que o foi de 
Salathiel, que o foi de Neri, 

28 Que o foi de Melqui, que o foi de 
Addi, que o foi de Cosan, que o foi de El- 
madan, que o foi de Her, 

29 Que o foi de Jesus, que o foi de Eli- 
ezer, que o foi de Jorim, que o foi de Mathat, 
que o foi de Levi, 

30 Que o foi de Simeon, que o foi de 
Juda, que o foi de Jose, que o foi de Jona, 
que o foi de Eliakim, 

31 Que o foi de Melda, que o foi de 
Menna, que o foi de Mathatha, que o foi de 
Nathan, que o foi de David, 

32 Que o foi de Jesse, que o foi de Obed, 
que o foi de Booz, que o foi de Salmon, que 
o foi de Naasson, 

33 Que o foi de Aminadab, que o foi de 
Arao, que o foi de Esron, que o foi de Fares, 
que o foi de Judas, 

34 Que o foi de Jacob, que o foi de 
Isaac, que o foi de Abrahao, que o foi de 
Thare, que o foi de Naccor, 

35 Que o foi de Sarug, que o foi de Ra- 
gau, que o foi de Faleg, que o foi de Heber, 
que o foi de Sal6, 

36 Que o foi de Cainan, que o foi de 
Arfaxad, que o foi de Sem, que o foi de N6e, 
que o foi de Lamech, 

37 Que o foi de Mathusalem, que o foi de 
Henoch, que o foi de Jared, que o foi de 
Malaleel, que o foi de Cainan : 

38 Que o foi de Henos, que o foi de 
Seth, que o foi de Adao, que foi creado 
por Deos. 

CAPITULO IV. 
Jejum, e tentacles de Jesu Christo no Deser- 

to. Le, e explica as Escrituras na Syna- 
goga de Nazareth. So na sua patria ndo 
tern o Profeta estima^do. Libra hum en- 
clemoninhado em Cafarnaum. Cura de hu¬ 
ma febre a sogra de Pedro, e obra outras 
maravilhas em doentes, e possessos. 

/'MIEIO pois do Espirito Santo voltou Jesus 
do Jordao: e foi levado pelo Espirito 

ao Deserto. 
2 Onde esteve quarenta dias, e foi tentado 

pelo diabo. E nao comeo nada nestes dias: 
e passados elles, teve fome. 

3 Disse-lhe entao o demonio : Se es Fi¬ 
lho de Deos, dize a esta pedra que se converta 
em pao. 

4 E Jesus lhe respondeo : Esta escrito : 
Que o homem nao vive somente do pao, mas 
de toda a palavra de Deos. 

5 E o demonio o levou a hum alto monte, 
e lhe mostrou todos os Reinos da redondeza 
da terra em hum momento de tempo, 

6 E lhe disse: Dar-te-hei todo este poder, 
e a gloria destes Reinos: porque elles me 
forao dados: e eu os dou a quem bem me 
parecer. 

7 Por tanto, se tu na minha presenpa 
prostrado me adorares, todos elles serao teus. 

8 E respondendo Jesus, lhe disse : Escri¬ 
to esta : Ao Senhor teu Deos adoraras, e a 
elle so serviras. 

9 Levou-o ainda a Jerusalem, e polio 
sobre o pinnaculo do Templo, e disse-lhe : 
Se es Filho de Deos, lanpa-te daqui abaixo. 

10 Porque esta escrito, que Deos mandou 
aos seus Anjos que tivessem cuidado de ti, e 
que te guardassem: 

11 E que te sustivessem em seus bracos, 
para nao magoares talvez o teu pe em algu- 
ma pedra. 

12 E respondendo Jesus, lhe disse : Dito 
esta: Nao tentaras ao Senhor teu Deos. 

13 E acabada toda a tentapao, se retirou 
delle o demonio, ate certo tempo. 

14 E voltou Jesus em virtude do Espi¬ 
rito para Galilea, e a fama delle se divulgou 
por todo aquelle paiz. 

15 E elle ensinava nas Synagogas delles, 
e era acclamado grande por todos. 

16 E veio a Nazareth, onde se havia cria- 
do, e entrou na Synagoga, segundo o seu 
costume em dia de Sabbado, e levantou-se 
para ler. 
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17 E foi-lhe dado o Livro do Profeta 
Isaias. E quando desenrolou o Livro, achou 
o lugar onde estava escrito: 

18 O Espirito do Senhor repousou sobre 
mim : pelo que’elle me consagrou com a sua 
uncao, enviou-me a pregar o Evangelho aos 
pobres, a sarar aos quebrantados de cora- 
pao, 

19 A annunciar aos cativos redemppao, 
e aos cegos vista, a por em liberdade aos que¬ 
brantados para seu resgate, a publicar o anno 
favoravel do Senhor, e o dia da retribuifao. 

20 E havendo enrolado o Livro, o deo ao 
Ministro, e se assentou. E quantos havia 
na Synagoga tinhao os olhos fixos nelle. 

21 E comecou elle a dizer-lhes: Hoje se 
cumprio esta Escritura nos vossos ouvidos. 

22 E todos lhe davao testemunho : e se 
admiravao da grapa das palavras que sahiao 
da sua boca, e diziao : Nao he este o filho 
de Jose ? 

23 Entao lhe disse Jesus. Sem duvida 
que vos me applicareis este proverbio: Me¬ 
dico, cura-te a ti mesmo: todas aquellas 
grandes cousas, que ouvimos dizer, que fi- 
zeste em Cafarnaum, faze-as tambem aqui na 
tua patria. 

24 E proseguio : Na verdade vos digo, 
que nenhum Profeta he bem acceito na sua 
patria: 

25 Na verdade vos digo, que muitas viu- 
vas havia em Israel nos dias de Elias, quan¬ 
do foi fechado o Ceo por tres annos e seis 
mezes : quando houve huma grande fome 
por toda a terra : 

26 E a nenhuma dellas foi mandado Elias, 
senao a huma mulher viuva de Sarepta de 
Sidonia. 

27 E muitos leprosos havia em Israel em 
tempo do Profeta Elizeo : mas nenhum delies 
foi limpo, senao Naaman de Syria. 

28 E todos os que estavao na Synagoga 
ouvindo isto, se encherao de ira. 

29 E levantarao-se, e o lanyarao fora da 
Cidade : e o conduzirao ate ao cume do 
monte, sobre o qual a sua Cidade estava 
fundada, para o precipitarem. 

30 Mas elle passando pelo meio delies, 
se retirou. 

31 E desceo a Cafarnaum, Cidade de 
Galilea, e alii os.ensinava nos Sabbados. 

32 E elles se espantavao da sua doutrina, 
porque a sua palavra era com authoridade. 

33 E estava na Synagoga hum homem 
posscsso do espirito immundo, e exclamou 
em voz alta, 

34 Dizendo: Deixa-nos, que tens tu com- 
nosco, Jesus Nazareno? vieste a perder-nos? 
bem sei quern es : Es o Santo de Deos. 

35 Mas Jesus o reprehendeo, dizendo: 
Cal-te, e sahe desse homem. E o demonio, 
depois de o ter lan^ado em terra no meio 
de todos, sahio delle, sem lhe fazer algum 
mal. 
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36 E ficarao todos cheios de pavor, e 
fallavao huris com os outros, dizendo : Que 
cousa he esta, porque elle com poder e com 
virtude manda aos espiritos immundos e estes 
sahem : 

37 E por todos os lugares do paiz corria 
a fama do seu Nome. 

38 E sahindo Jesus da Synagoga, entrou 
em casa de Simao. Ora a_ sogra de Simao 
padecia grandes febres: e pedirao-lhe que 
se compadecesse della. 

39 E inclinando-se em pe sobrella, poz 
preceito a febre : e a febre a deixou. E ella 
levantando-se logo, se pos a servillos. 

40 E quando foi Sol posto : todos os que 
tinhao enfermos de diversas molestias, lhos 
traziao. E elle pondo as maos sobre cada 
hum delles, os sarava. 

41 E de muitos sahiao os demonios, gri- 
tando, e dizendo: Tu es o Filho de Deos: 
mas elle reprehendendo-os, nao permittia 
que elles tal dissessem : que sabiao que elle 
mesmo era o Christo. 

42 E depois que foi dia, tendo sahido, 
se retii'ou para hum lugar deserto, e as gen- 
tes o buscavao, e forao ate onde elle estava : 
e o detinhao, para que se nao apartasse 
delles. 

43 Elle lhes disse: A’s outras Cidades 
he necessario tambem que eu annuncie o 
Reino de Deos: que para isso he que fui 
enviado. 

44 E andava pregando nas Synagogas de 
Galilea. 

CAPITULO V. 
Jesus pregando na barca de Pedro, a quern 

manda lancar as redes com feliz succesSo. 
Cura hum leproso, e hum paralytico, per- 
doando-lhe os peccados. Chama para si a 
Mattheus, e junta em sua casa. Porque 
razdo come elle com os peccadores, e porque 
razdo nao jejudo seus Discipulos. 

C1 ACONTECEO que, atropellando-o a 
gente, acodia a elle para ouvir a pala¬ 

vra de Deos, e elle estava a borda do lago 
de Genesareth. 

2 E vio duas barcas que estavao a borda 
do lago : e os pescadores haviao saltado em 
terra, e lavavao as suas redes. 

3 E entrando em huma destas barcas, que 
era de Simao, lhe rogou que o apartasse hum 
pouco da terra. E estando sentado, ensina- 
va ao povo des da barca. 

4 E logo que acabou de fallar, disse a 
Simao; Faze-te mais ao largo, e soltai as 
vossas redes para pescar. 

5 E respondendo Simao, lhe disse : Mes- 
tre, depois de trabalharmos toda a noite, nao 
apanhamos cousa alguma: porem sobre a 
tua palavra soltarei a rede. 

6 E depois que assim o fizerao, apanha- 
rao peixe em tanta abundancia, que a rede 
se lhes rompia. 
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7 O que os obrigou a dar sinal aos com- 
panheiros, que estaavo em outra barca, para 
que os viessem ajudar. E vierao, e encherao 
tanto ambas as barcas, que pouco faltava 
que ellas nao fossem ao fundo. 

8 O que vendo Simao Pedro, lanpou-se 
aos pes de J esus, dizendo: Retira-te de 
mim, Senhor, que sou hum homem pec- 
cador. 

9 Porque o espanto o tinha assombrado 
a elle, e a todos os que se achavao com elle, 
de ver a pesca de peixes que haviao feito. 

10 E da mesma sorte havia deixado at- 
tonitos a Tiago, e a Joao, hlhos de Zebe- 
deo, que erao companheiros de Simao. 
Mas Jesus disse a Simao: Nao tenlias me- 
do : desta hora em diante seras pescador de 
homens. 

11E como chegarao a terra com as bar¬ 
cas, deixando tudo, forao-o seguindo. 

12 E succedeo que se achava Jesus em 
huma daquellas Cidades, e eis-que appare- 
ceo hum homem cheio de lepra, o qual 
vendo a Jesus, e lanpando-se com o rosto 
em terra, lhe fez esta rogativa, dizendo: 
Senhor, se tu queres, bem me podes alim- 
par. 

13 E elle estendendo a mao, lhe tocou, 
dizendo : Quero : Sh limpo. E no mesmo 
ponto desappareceo delle a lepra: 

14 E o mesmo Jesus lhe mandou que a 
ninguem o dissesse: mas, Vai, lhe disse, 
mostra-te ao Sacerdote, e offerece pela tua 
limpeza, o que foi ordenado por Moyses, 
para lhes servir de testemunho. 

15 Entre tanto se dilatava cada vez mais 
a fama do seu Nome: e concorriao muitas 
gentes para o ouvirem, e para serem cura- 
das das suas enfermidades. 

16 Mas elle se retirava para o deserto, e 
se punha em orapao. 

17 E aconteceo hum dia, que tambem 
elle se achava sentado ensinando. E esta- 
vao igualmente assentados alii huns Fariseos, 
e Doutores da Lei, que tinhao vindo de 
todas as Aldeias de Galilea, e de Judea, e 
de Jerusalem : e a virtude do Senhor estava 
prompta para qs sarar. 

18 E eis-que apparecerao huns homens, 
que traziao sobre hum leito hum homem, 
que estava' paralytico: e o procuravao in- 
troduzir dentro na casa, e po-lo diante 
delle. 

19 Mas nao achando por onde o intro- 
duzir por ser muita a gente, subirao ao te- 
lhado, e levantando as telhas, deitarao-o 
abaixo no mesmo leito no meio da casa 
diante de Jesus. 

20 O qual como vio a fe dos homens, 
disse: Homem, os teus peccados te sao 
perdoados. 

21 Entao comeparao os Escribas, e os 
Fariseos a discorrer la comsigo dizendo: 
Quern he este, que diz blasfeioias ? Quern 

pode perdoar peccados, senao so Deos ? 
22 Mas Jesus, como entendia os pen- 

samentos delles, respondendo, lhes disse: 
Que considerais vos la nos vossos cora- 
poes? 

23 Qual he mais facil, dizer: Sao te per¬ 
doados os peccados : ou dizer: Levanta-te, 
e anda? 

24 Pois para que saibais, que o Filho do 
Homem tern sobre a terra poder de perdoar 
peccados, (disse ao paralytico) A ti te digo, 
levanta-te, toma o teu leito, e vai-te para 
tua casa. 

25 E levantando-se logo a vista delles, 
tomou o leito em que jazia: e foi para sua 
casa, engrandecendo a Deos. 

26 E ficarao todos pasmados, e engran- 
decerao a Deos. E penetrarao-se de temor, 
dizendo : Hoje temos visto prodigios. 

27 E depois disto saliio Jesus, e vio 
sentado no Telonio hum publicano, por 
nome Levi, e disse-lhe : Segue-me. 

28 E elle deixando tudo levantando-se, 
o seguio : 

29 E Levi lhe deo hum grande banquete 
em sua casa: aonde concorreo grande nu- 
mero de publicanos, e de outros, que esta- 
vao sentados a meza com elles. 

30 Porem os Fariseos, e os Escribas 
delles, murmuravao, dizendo aos Discipulos 
de Jesus: Porque comeis, e bebeis vos 
com publicanos, e peccadores? 

31 E respondendo Jesus, lhes disse. Os 
que se achao saos nao necessitao de Medi¬ 
co, mas os que estao enfermos. 

32 Eu vim chamar, nao os justos, mas 
os peccadores, a penitencia. 

33 Entao lhe disserao elles : Porque ra- 
zao os Discipulos de Joao, e assim mesmo 
os dos Fariseos, fazem muitos jejuns, e 
orapoes; e os teus comem, e bebem ? 

34 Aos quaes respondeo Jesus : Porven- 
tura podeis vos fazer que jejuem os amigos 
do Esposo, em quanto o Esposo esta com 
elles ? 

35 Mas la virao dias nos quaes,’ quando 
o Esposo lhes for tirado, entao jejuarao 
naquelles dias. 

36 E tambem lhes propos esta compara- 
pao : Ninguem poe remendo de panno novo 
em vestido velho : porque d’oulra sorte 
rompe-se o panno novo, e o retalho novo 
nao condiz com o velho. 

37 Tambem ninguem lanpa vinho novo 
em odres velhos: porque de outra sorte 
fara o vinho novo arrebentar os odres, e 
entornar-se-ha o mesmo vinho, e perder-se- 
hao os odres: 

38 Mas o vinho novo deve-se recolher 
em odres novos, e assim tudo se conserva. 1‘ 

39 De mais que ninguem bebendo do 
vinho velho, quer logo do novo, porque 
diz : He melhor o velho. 
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CAPITULO VI. 
Os Apostolos culhendo espigas em dia de 

Sabbado. Jesus os desculpa. No seguinte 
Sabbado cura oliomem da mao resiccada. 
Passa a noite am oraqao para escolher os 
Apostolos. Prega no meio do carnpo as 
Bemaventurangas. Diversos conselhos, 
e preceitos da Lei nova. A aresta, e a 
trave no olho. A boa, e a md arvore. 0 
que ouve, e practica o que ouve, levant a 
edijicio sblido. 

P ACONTECEO hum dia de Sabbado, 
-*-J chamado segundo primeiro, que corao 
passasse pelas searas, os seus Discipulos 
cortavao espigas, e machocando-as nas 
maos, as comiao. 

2 E alguns dos Fariseos lhes diziao : Por- 
que fazeis o que nao he licito nos Sabbados ? 

3 E respondendo-lhes Jesus, disse: Vos 
nao tendes lido o que fez David, quando 
teve fome elle, e os que com elle estavao: 

4 Como entrou na easa da Deos, e to- 
mou os Paes da Proposipao, e comeo delles, 
e deo aos que vinhao com elle : sendo as- 
sim que nao podiao comer delles, senao so 
os Sacerdotes ? 

5 Disse-lhes mais: O Filho do Homem 
he Senhor tambem do Sabbado mesmo. 

6 E aconteceo que tambem outro Sab¬ 
bado entrou Jesus na Synagoga, e ensinava. 
E achava-se alii hum homem que tinha re¬ 
siccada a mao direita. 

7 E os Escribas, e os Fariseos o estavao 
observando, para ver se curava em Sabbado : 
a fim de terem de que o accusar. 

8 Mas Jesus sabia os pensamentos delles : 
e disse para o homem que tinha a mao re¬ 
siccada : Levanta-te, e poe-te em pe no 
meio. E levantando-se elle, ficou em pe. 

9 E Jesus lhes disse: Perguntovos, se 
he licito nos Sabbados fazer bem, ou mal : 
salvar a vida, ou tiralla ? 

10 Depois correndo a todos com os olhos, 
disse para o homem: Estende a tua mao. 
E estendeo-a elle: e foi-lhe restituida a 
mao. 

11 E elles se encherao de furor, e falla- 
vao huns com os outros, para ver que fariao 
de Jesus. 

12 E aconteceo naquelles dias, que sahio 
ao monte a orar, e passou toda a noite em 
oracao a Deos. 

13 E quando foi dia, chamou os seus 
Discipulos : e escolheo d’entrelles doze (que 
chamou Apostolos.) 

14 A saber, Simao, a quem deo o so- 
brenome de Pedro, e Andre, seu irmao, 
Tiago, e Joao, Filippe, e Bartholomeo, 

15 Mattheus, e Thome, Tiago filho de 
Alfeo, e Simao chamado o Zelador, 

16 E Judas irmao de Tiago, e Judas 
Iscariotes, que foi o traidor. 

17 Descendo depois com elles, parou 
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iiuma planice, accompanhado da comitiva 
de seus Discipulos, e de grande multidao 
de povo de toda a Judea, e de Jerusalem, e 
das terras maritimas assim de Tyro, como 
de Sidonia, 

18 Que tinhao concorrido a ouvillo, e 
para que os sarasse das suas enfermidades. 
E os que erao vexados dos espiritos immuri- 
dos, ficavao saos. 

19 E todo o povo fazia diligencia por 
tocallo : pois sahia delle huma virtude, que 
os curava a todos. 

20 E levantando elle os olhos para seus 
Discipulos, dizip, : Bemaventurados vos os 
pobres: porque vosso he o Reino de Deos. 

21 Bemaventurados os que agora tendes 
fome : porque vos sereis fartos. Bemaven¬ 
turados os que agora chorais : porque vos 
vos rireis. 

22 Bemaventurados sereis quando os ho- 
mens vos aborrecerem, e quando vos sepa- 
rarem, e carregarem de injurias, e rejeita- 
rem o vosso nome como mao, por causa do 
Filho do Homem. 

23 Folgai naquelle dia, e exultai: por¬ 
que olhai, grande he o vosso galardao no 
Ceo: porque desta maneira tratavao aos 
Profetas os pais delles. 

24 Mas ai de vos os que sois ricos, por¬ 
que tendes a vossa consolapao. 

25 Ai de vos os que estais fartos: por¬ 
que vireis a ter fome. Ai de vos os que 
agora rides : porque gemereis, e chorareis. 

26 Ai de vos, quando vos louvarem os 
homens; porque assim faziao aos falsos 
profetas os pais delles. 

27 Mas digo-vos o vos-outros, que me 
ouvis : Amai a vossos inimigos, fazei bem 
aos que vos tem odio. 

28 Dizei bem dos que dizem mal de vos, 
e orai pelos que vos calumniao. 

29 E ao que te ferir numa face, offerece- 
lhe tambem a outra. E ao que te tirar a 
capa, nao defendas levar tambem a tunica. 

30 E da a todo aquelle que te pedir : e 
ao que tomar o que he teu, nao lho tornes 
a pedir. 

31 E o que quereis que vos fayao a vos 
os homens, isso mesmo fazei vos a elles. 

32 E se vos amais aos que vos amao, 
que merecimento he o que vos tereis ? por¬ 
que os peccadores tambem amao aos que os 
amao a elles. 

33 E se fizerdes bem aos que vos fazem 
bem, que merecimento he o que vos tereis ? 
porque isto mesmo fazem tambem os pec¬ 
cadores. 

34 E se vos emprestardes aquelles, de 
quem esperais receber: que merecimento 
he o que vos tereis ? porque tambem os 
peccadores emprestao huns aos outros, para 
que se lhes faca outro tanto. 

35 Amai pois a vossos inimigos : fazei 
bem, e emprestai, sem dahi esperardes 
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nada: e tereis muito avultada recompensa, 
e sereis fdhos do Altissimo, que faz bem aos 
mesmos que lhe sao ingratos e maos. 

36 Sede pois misericordiosos, como tam- 
bem vosso Pai he misericordioso. 

37 Nao julgueis, e nao sereis julgados: 
nao condemneis, e nao sereis condemnados. 
Perdoai, e sereis perdoados. 

38 Dai, e dar-se-vos-ha : no seio vos met- 
terao huma boa medida, e bem cheia, e bem 
acalcada, e bem acagulada. Porque qual 
for a medida de que vos usardes para os 
outros, tal sera a que se use para vos. 

39 E poz-lhes tambem esta comparapao : 
Pode acaso hum cego guiar outro cego? 
nao he assim que hum e outro cahira no 
barranco ? 

40 Nao he o discipulo sobre o Mestre : 
mas todo o discipulo sera perfeito, se o for 
como seu Mestre. 

41 E porque ves tu huma aresta no olho 
de teu irmao, e nao reparas na trave, que 
tens no teu olho ? 

42 Ou como podes tu dizer a teu irmao: 
Deixa-me, irmao, tirar-te do teu olho huma 
aresta: quando tu nao ves que tens no teu 
huma trave ? Hypocrita, tira primeiro a 
trave do teu olho : e depois veras para tirar 
a aresta do olho de teu irmao. 

43 Porque nao he boa arvore, a que da 
frutos maos : nem ma arvore, a que da bons 
frutos. 

44 Por quanto cada arvore he conhecida 
pelo seu fruto. Porque nem os homens 
colhem figos dos espinheiros: nem dos abro- 
lhos vindimao uvas. 

45 O homem bom, do bom thesouro do 
seu corapao tira o bem : e o homem mao, 
do mao thesouro tira o mal. Porque do 
que esta cheio o corapao, disse he que falla 
a boca. 

46 Mas porque me chamais vos, Senhor, 
Senhor : e nao fazeis o que eu vos digo ? 

47 Todo o que vem a mim, e ouve as 
minhas palavras, e as poe por obra: eu vos 
mostrarei a quem elle he semelhante : 

48 He semelhante a hum homem, que 
edifica huma casa, o qual cavou profun- 
damente, e poz o fundamento sobre huma 
rocha: e quando veio huma enchente d’a- 
gnas, deo impetuosamente a inundapao 
sobre aquella casa, e nao pode movella : 
porque estava fundada sobre rocha. 

49 Mas o que ouve, e nao obra : he se¬ 
melhante a hum homem que fabrica a sua 
casa sobre terra levadipa : na qual bateo 
com violencia a corrente do rio, e logo ca- 
hio : e foi grande a ruina daquella casa. 

CAPITULO VII. 
Grande ft do Centuriao. Cura Jesus o seu 

criado. Resuscita o fillio de huma viuva 
de Naim. Envia o Baptista seus Disci- 
pulos a Jesus. Obra Jesus rnuitos milagres 

VII. 

ern sua prescnca. Faz grandes elogios ao 
Baptista, e compara os Judeos aos meninos, 
que jogao no terreiro. Huma rnulher pec- 
cadora banha com as suas lagrimas os pcs a 
Jesus. Elle a defende, e lhe perdba seus 
peccados. 

DEPOIS que Jesus acabou de fazer 
soar todos estes discursos aos ouvidos 

do povo, entrou em Cafamaum. 
2 E achava-se alii gravemente enfermo, 

ja quasi as portas da morte, o criado de hum 
Centuriao : que era muito estimado delle. 

3 E quando ouvio fallar de Jesus enviou 
a elle huns Anciaos dos Judeos, rogando- 
lhe que viesse a sarar o seu criado. 

4 E elles logo que chegarao a Jesus, lhe 
faziao grandes instancias, dizendo-lhe : He 
pessoa que merece que tu lhe fapas este favor: 

5 Porque he amigo da nossa gente: e 
elle mesmo nos fundou huma Synagoga. 

6 Hia pois Jesus com elles. E quando 
se achava ja perto da casa, lhe mandou- 
o Centuriao dizer por seus amigos este reca- 
do : Senhor, nao te fatigues : Porque eunao 
sou digno de que tu entres em minha casa: 

7 Por essa razao nem eu me achei digno 
de te ir buscar : mas dize tu huma so pala- 
vra, e o meu criado sera salvo : 

8 Porque tambem eu sou hum Official 
subalterno, que tenho soldados as minhas 
ordens : e digo a hum, vai acola, e elle vai: 
e a outro vem ca, e elle vem : e ao meu 
servo, faze isto, e elle o faz. 

9 O que ouvindo Jesus, ficou admirado: 
e voltando-se para o povo que o hia seguin- 
do, disse: Em verdade vos affirmo, que 
nem em Israel tenho achado fe tamanha. 

10 E voltando para casa os que haviao 
sido enviados, acharao que estava sao o 
criado, que estivera doente. 

11 E aconteceo isto : no dia seguinte 
caminhava Jesus para huma Cidade cha- 
mada Naim : e hiao com elle seus Discipu- 
los, e muito povo. 

12 E quando chegou perto da porta da 
Cidade, eis-que levavao hum defunto a se- 
pultar, filho unico de sua mai, que ja era 
viuva: e vinha com ella muita gente da 
Cidade. 

13 Tendo-a visto o Senhor, movido de 
compaixao para com ella, disse-lhe : Nao 
chores. 

14 E chegou-se, e tocou no esquife. 
(Pararao logo os que o levavao) Entao disse 
elle : Mopo, eu te mando, levanta-te. 

15 E se sentou o que havia estado morto, 
e eomecou a fallar. E Jesus o entregou a 
sua mai. 

16 Pelo que se apoderou de todos o te- 
mor: e glorificavao a Deos, dizendo: Hum 
grande Profeta se levantou entre nos : e vi- 
sitou Deos o seu povo. 

17 E a fama deste milagre correo por toda 
a Judea, e por toda a Comarca. 
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18 E referirao a Joao os seus Discipulos 
todas estas cousas. 

19 E Joao chamou a dous de seus Dis¬ 
cipulos, e os enviou a Jesus, dizendo ; E’s 
tu o que has de vir, ou he outro o que es- 
peramos ? 

20 E como viessem estes homens a elle, 
lhe disserao: Joao Baptista nos enviou a 
ti, para te perguntar : E’s tu o que has de 
vir, ou he outro o que esperamos ? 

21 (E naquella mesma hora curou Jesus 
a muitos de enfermidades, e de chagas, e 
de espiritos malignos, e deo vista a muitos 
cegos.) 

22 Depois dando a suaresposta, lhe disse : 
Ide referir a Joao, o que tendes ouvido, e 
visto : Que os cegos vem, os coxos andao, 
os leprosos ficao limpos, os surdos ouvem, 
os mortos resuscitao, aos pobres he annun- 
ciado o Evangelho: 

23 E que he bemaventurado todo aquelle 
que se nao escandalizar a meu respeito. 

24 E partidos que forao os mensageiros 
de Joao, come^ou Jesus a fallar delle ao 
povo, dizendo : Que fostes vos ver ao De- 
serto ? huma cana sacudida do vento. 

25 Mas que fostes vos ver? hum homem 
vestido de roupas delicadas ? Bern vedes 
que os que vestem roupas preciosas, e vivem 
em delicias, sao os que vivem nos Palacios 
dos Reis. 

26 Mas que fostes vos ver? hum Pro- 
feta ? Na verdade vos digo, e mais que 
Profeta: 

27 Este he aquelle, de quem esth. escrito : 
Eis-ahi envio eu o meu Anjo, diante da tua 
face, que preparara o teu caminho diante 
de ti. 

28 Porque eu vos declaro : Que entre 
os nascidos de mulheres nao ha maior 
Profeta, que Joao Baptista, mas o que he 
menor no Reino de Deos, he maior do que 
elle. 

29 E todo o povo, e os Publicanos, que 
tinhao sido baptizados com o baptismo de 
Joao, derao gloria a Deos, ouvindo este 
•discurso. 

30 Porem os Fariseos, e os Doutores da 
Lei desprezarao o designio de Deos em 
danmo de si mesmos, em nao se terem feito 
baptizar por elle. 

31 Entao disse o Senhor; Pois a quem 
direi que se assemelhao os homens desta 
gerafao ? e a quem se parecem elles ? 

32 Sao semelhantes aos meninos, que es- 
tao sentados no terreiro, e que fallao huns 
para os outros, e dizem : Nos temos canta- 
do ao som da gaita por vos divertir, e vos 
nao bailastes : temos cantado em ar de la- 
mentapao, e vos nao chorastes. 

33 Porque veio Joao Baptista, que nem 
comia pao, nem bebia vinho, e dizeis: Elle 
esta possesso do demonio. 

34 Veio o Filho do Homem, que come, 
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e bebe, e vos dizeis : Vejao o homem glo- 
tao, e amigo de vinho, que acompanha com 
publicanos, e peccadores. 

35 Mas a sabedoria foi justificada por 
todos os seus filhos. 

36 E lhe rogava hum Fariseo que fosse 
a comer com elle. E havendo entrado em 
casa do Fariseo, se sentou a rneza. 

37 E no mesmo tempo huma mulher 
peccadora, que havia na Cidade, quando 
soube que estava a meza em casa do Fariseo, 
levou huma redoma de alabastro cheia de 
balsamo: 

38 E pondo-se a seus pes por detras 
delle, comejou a regar-lhe com lagrimas os 
pes, e os enxugava com os cabellos da sua 
cabeca, e lhe beijava os pes, e os ungia com 
o balsamo. 

39 E quando isto vio To Fariseo, que o 
tinha convidado, disse la comsigo fazendo 
este discurso : Se este homem fora Profeta, 
bem saberia quem, e qual he a mulher que 
o toca : porque he peccadora. 

40 Entao respondendo Jesus lhe disse : 
Simao, tenho que te dizer huma cousa. E 
elle respondeo ; Mestre, dize-a. 

41 Hum credor tinha dous devedores! 
hum lhe devia quinhentos dinheiros, e outro 
cincoenta. 

42 Porem nao tendo os taes com que pa- 
garem, remittio-lhes elle a ambos a divida. 
Qual pois o ama mais ? 

43 Respondendo Simao, disse : Creio 
que aquelle, a quem o credor perdoou 
maior quantia. E Jesus lhes disse: Jul- 
gaste bem. 

44 E voltando para a mulher, disse a 
Simao: Ves esta mulher? Entrei em tua 
casa, nao me deste agua para os pes ; mas 
esta com as suas lagrimas regou os meus 
pes, e os enxugou com os seus cabellos. 

45 Nao me deste osculo : mas esta, des- 
de que entrou, nao cessou de me beijar os 
pes. 

46 Nao ungiste a minha cabeja com bal¬ 
samo : e esta com balsamo ungio os meus 
pes. 

47 Pelo que te digo: Que perdoados lhe 
sao seus muitos peccados, porque amou 
muito. Mas ao que menos se perdoa, me- 
nos ama. 

48 E disse-lhe a ella: Perdoados te sao 
teus peccados. 

49 E os que comiao alii comefarao a 
dizer entre si: Quem he este que ate per¬ 
doa peccados ? 

50 E Jesus disse para a mulher : A tua 
fe te salvou: vai-te em paz. 

CAPITULO VIII. 
A parabola do semeador, que Jesus explica aos 

seus Apostolos. Quaes sao os que elle tern 
por nidi, e por irmdos. Faz ucubnar huma 
tempestade. Livra hum possesso de huma 
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legiao de denionios. Tocando a orla do 

vestido de Jesus, recobra saude huma mu- 
Iher, que padecia hum Jiuxo de sangue. 
Uesurreigdo dajilha de Jairo. 

ACONTECEO depois, que Jesus ca- 
minhava por Cidades, e Aldeias pre- 

gando, e annunciando o Reino de Deos: e 
os doze com elle, 

2 E tambem algumas mulheres, que elle 
tinha livrado de espiritos malignos, e de 
enfermidades: Maria, que se chama Mag¬ 
dalena, da qual Jesus havia expellido sete 
demonios, 

3 E Joanna mulher de Cuza, Procurador 
de Herodes, e Susanna, e outras muitas, que 
lhe assistiao de suas posses. 

4 E como houvesse concorrido hum cres- 
cido numero de povo, e acodissem solicitos 
a elle das Cidades, lhes disse Jesus por se- 
melhanp a: 

5 Sahio o que semea, a semear o seu 
grao : e ao semeallo,huma parte cahio junto 
ao caminho, e foi pizada, e a comerao as 
aves do Ceo. 

6 E outra cahio sobre pedregulho: e 
quando foi nascida se seccou, porque nao 
tinha humidade. 

7 E outra cahio entre espinhos, e logo 
os espinhos que nascerao com ella, a affo- 
garao. 

8 E outra cahio em boa terra: e depois 
de nascer, deo fruto, cento por hum, Dito 
isto, comecou a dizer em alta voz: Quem 
tem ouvidos de ouvir, oupa. 

9 Entao os seus Discipulos lhe pergun- 
larao, que quexia dizer esta parabola. 

10 Elle lhes respondeo: A vos foi-vos 
concedido conhecej: o mysterio do Reino de 
Deos, mas aos outros se lhes falla por para¬ 
bolas : para que vendo nao vejao, e ouvindo 
nao entendao. 

11 He pois este o sentido da parabola : 
A semente he a palavra de Deos. 

12 A que cahe a borda do caminho, sao 
aquelles que a ouvem : mas depois vem o 
diabo, e tira a palavra do coracao delles, 
porque nao se sal vem crendo. 

13 Quanto a que cahe em pedregulho: 
significa os que recebem com gosto a pa¬ 
lavra, quando a ouvirao : e estes nao tem 
raizes: porque ate certo tempo crem, e no 
tempo da tentapao voltao atras. 

14 E a que cahio entre espinhos: estes 
sao os que a ouvirao, porem indo por 
diante, ficao suffocados dos cuidados, e das 
riquezas, e deleites desta vida, e nao dao 
fruto. 

15 Mas a que cahio em boa terra: estes 
sao os que ouvindo a palavra com corapao 
bom, e muito sao, a retem, e dao fruto pela 
paciencia. 

16 Ninguem pois accende huma luzerna, 
e a cobre com alguma vasilha, ou a poe de- 
baixo da cama : poe a sim sobre hum can- 

dieiro, para que vejao a luz os que entrao; 
17 Porque nao ha cousa encoberta, que 

nao haja de ser manifestada : nem escondi- 
da, que nao haja de saber-se, e fazer-se 
publica. 

18 Vede pois como ouvis. Porque a- 
quelle que tem, lhe sera dado : e ao que nao 
tem, ainda aquillo mesmo que entende ter, 
lhe sera tirado. 

19 E vierao ter com elle sua mai, e seus 
irmaos, e nao podiao chegar a elie, pela 
muita gente. 

20 E vierao-lhe dizer : Tua mai, e teus 
irmaos estao la fora, querem-te ver. 

21 Elle respondendo, lhes disse : Minha 
mai, e meus irmaos sao aquelles, que ou¬ 
vem a palavra de Deos, e a poem por obra. 

22 E aconteceo isto n’hum daquelles dias: 
que entrou elle, e os seus Discipulos em 
huma barca, e lhes disse : Passemos a outra 
ribeira do Lago. E elles partirao. 

23 E em quanto elles hiao navegando, 
dormio Jesus, e levantou-se huma tempes- 
tade de vento sobre o LagOj e se encheo 
d’agua, e perigavao. 

24 E chegando-se a elle o despertarao, 
dizendo: Mestre, nos perecemos. E elle 
levantando-se, increpou ao vento, e a tem- 
pestade da agua, e logo tudo cessou : e veio 
bonanpa. 

25 Disse-lhes entao Jesus : Onde esta a 
vossa fe ? Elles cheios de temor se admi- 
rarao, dizendo huns para os outros : Quem 
cuidas que he este, que assim manda aos 
ventos, e ao mar, e elles lhe obedecem ? 

26 E navegarao para a terra dos Gerase- 
nos, que esta fronteira a Galilea. 

27 E logo que saltou em terra, veio ter 
com elle hum homem, que estava endemo- 
ninhado havia ja muitos tempos, e nao ves- 
tia roupa alguma, nem habitava em casa; 
senao nos sepulcros. 

28 Este, logo que vio a Jesus, prostrou- 
se diante delle: e gritando muito alto, disse: 
Que tens tu comigo, Jesus Filho de Deos 
Altissimo ? pepo-te que me nao atormentes. 

29 Porque Jesus mandava ao espirito 
immundo, que sahisse do homem. Porque 
havia muitos tempos que o arrebatava, e 
ainda que o guardassem prezo em cadeias, 
e grilhoes, logo rompia as cadeias, e agitado 
do demonio, fugia para os desertos. 

30 E fez-lhe Jesus esta pergunta, dizen¬ 
do : Que nome he o teu ? Elle entao re¬ 
spondeo ; Legiao: porque erao em grande 
numero os demonios que tinhao entrado nelle. 

31 E estes lhe pedirao que os nao man- 
dasse ir para o abysmo. 

32 Ora andava alii pastando no monte 
huma grande manada de porcos : e lhe ro- 
gavao, que lhes permittise entrar nelles. 
E Jesus lho permittio. 

33 Sahirao pois do homem os demonios, 
e entrarao nos porcos: e logo a manada 
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dos porcos se arrojou por hum despenha- 
deiro impetuosamente no lago, e alii ficou 
toda affogada. 

34 Quando isto virao os porqueiros, fu- 
girao, e fora-no contar as Cidades, e pelas 
granjas. 

35 E sahirao a ver o que havia aconteci- 
do, e vierao ter com J esus: e acharao a 
seus pes sentado, ja vestido, e em seu juizo 
ao homem, de quem haviao sahido os de- 
monios, e tiverao grande medo. 

36 E os que haviao presenciado o que 
tinha succedido, lhes contarao tambem como 
o possesso fora livrado da legiao: 

37 E toda a gente do territorio dos Ge- 
rasenos, pedio a Jesus que se retirasse delles : 
porque estavao possuidos de grande medo. 
Pelo que elle embarcando-se, se retirou de 
volta. 

38 E pedia-lhe o homem, de quem tinhao 
sahido os demonios, que o deixasse estar 
com elle. Porem Jesus o despedio, di- 
zendo : 

39 Volta para tua casa, e conta as gran- 
des cousas, que Deos te fez. E foi publi- 
cando por toda a Cidade as singulares gra¬ 
tis, que lhe fizera Jesus. 

40 E aconteceo, que tendo voltado Je¬ 
sus, o receberao as gentes: pois todos o 
estavao esperando. 

41 E eis-que veio hum homem eliamado 
Jairo, que era Principe da Synagoga : e 
lanpou-se aos pes de Jesus, pedindo-lhe 
que viesse a sua casa, 

42 Porque tinha huma filha unica que 
teria doze annos, e esta estava morrendo. 
E succedeo que em quanto hia Jesus ca- 
minhando, molestavao-no os apertoes do 
povo. 

43 E huma mulher padecia fluxo de 
sangue havia doze annos, e tinha despen- 
dido com Medicos todo o seu cabedal, sem 
poder de nenhum delles ser curada: 

44 Chegou por detras, e tocou a orla do 
vestido de Jesus: e no mesmo instante lhe 
parou o fluxo de sangue. 

45 Disse entao Jesus: Quem he, que 
me tocou? E resporidendo todos que ne¬ 
nhum fora, disse Pedro, e os que com elle 
estavao: Mestre, as gentes te apertao, e 
opprimem, e ainda perguntas : Quem he 
que me tocou ? 

46 Replicou todavia Jesus: Alguem me 
tocou: porque eu conheci, que de mim 
sahia huma virtude. 

47 Quando a mulher se vio assim des- 
coberta, veio toda tremendo, e se prostrou 
aos pes de Jesus : e declarou diante de todo 
o povo a causa, porque lhe havia tocado: e 
como ficara logo sa. 

48 E elle lhe disse: Filha, a tua f6 te 
salvou : vai-te em paz. 

49 Ainda elle nao tinha acabado de fallar, 
quando veio hum dizer ao Principe da Sy- 
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nagoga: He morta tua filha, nao lhe d6s o 
trabalho de ca vir. 

50 Mas Jesus, tendo ouvido esta palavra, 
disse para o pai da menina; Nao temas, 
ere somente, e ella sera salva. 

51 E depois de chegar a casa, mandou 
que ninguem entrasse com elle, senao Pe¬ 
dro, e Tiago, e Joao, e o pai, e a mai da 
menina. 

52 Entretanto todos a choravao, e se 
feriao de pena. Porem Jesus lhe disse: 
Nao choreis, que a menina nao esta morta, 
mas dorme. 

53 Mas os que sabiao que ella estava 
morta, zombavao delle. 

54 Entao Jesus tomando-lhe a mao, disse 
em alta voz : Menina, levanta-te. 

55 Entao a sua alma tomou ao corpo, e 
ella se levantou logo. E Jesus mandou que 
lhe dessem de comer. 

56 Ficarao pois cheios de assombro seus 
pais, a quem Jesus poz preceito de nao 
contarem a pessoa alguma o que se tinha 
passado. 

CAPITULO IX. 
Envia Jesus os seus Apostolos, dando-lhes as 

instruegoes, que devido observar. Deseja 
Herodes vUlo, movido da fama que delle 
corria. Multiplicagdo dos cingo paes. 
Pedro o reconhece por Messias. Prediz 
Jesus a sua Paixao. Cada hum deve se- 
guillo, levando a sua cruz. A Trunsji- 
guragao do Senhor. Livra hum menino 
possesso. JDisputao os Apostolos entre si 
qual era o maior. Zelo vial entendido 
dosjilhos de Zebedeo. Nao admitte Jesus 
a hum certo homem, que o queria seguir: 
e chama a outro, sem lhe dar tempo para 
ir enterrar seu pai. 

T^ENDO porem Jesus convocado os doze 
Apostolos, deo-lhes poder, e authori- 

dade sobre todos os demonios, e virtude de 
curar enfermidades. 

2 Depois enviou-os a pregar o Reino de 
Deos, e a curar os enfermos. 

3 E disse-lhes: Nao leveis cousa alguma 
pelo caminho, nem bordao, nem alforge, 
nem pao, nem dinheiro, nem tenhais duas 
tunicas. 

4 E em qualquer casa, em que entrardes, 
ficai ahi, e nao saiais della. 

5 E quando quaesquer vos nao queirao 
receber: ao sahir dessa Cidade, sacudi ate 
o po dos vossos pes para servir de testemu- 
nho contra elles. 

6 Tendo elles pois sahido, andavao de 
Aldeia em Aldeia pregando o Evangelho, 
e fazendo curas em todo o lugar. 

7 E chegou a noticia de Herodes Te- 
trarca tudo o que Jesus obrava, e ficou 
como suspenso, porque diziao. 

8 Huns: He Joao que resurgio dos 
mortos : e outros : He Elias que appare- 
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ceo: e outros: lie hum dos antigos Pro- 
fetas que resuscitou. 

9 Entao disse Herodes: Eu mandei 
degollar a Joao : Quern he pois este, de 
quem eu oupo semelhantes cousas? E bus- 
cava occasiao de o ver. 

10 E tendo voltado os Apostolos, lhe 
contarao tudo quanto haviao feito : e Jesus 
tomando-os comsigo a parte, foi a hum 
lugar deserto, que he do territorio de Beth- 
saida. 

11 O que ouvindo os povos, o forao 
seguindo : E Jesus os recebeo, e fallava-lhes 
do Reino de Deos, e sarava os que ne- 
cessitavao de cura. 

12 Ora o dia tinha comepado ja a decli- 
nar. Quando, chegando a elle os doze, lhe 
disserao: Despede estas gentes, para que 
indo elles por estas Aldeias, e granjas da 
Comarca, se alverguem, e achem que co¬ 
mer : porque aqui estamos em hum lugar 
deserto. 

13 Mas Jesus lhes respondeo : Dai-lhes 
vos de comer. E replicarao elles : Nos nao 
temos mais do que cinco paes, e dous 
peixes, senao lie que devemos ir comprar 
mantimento para todo este povo. 

14 Porque erao quasi cinco mil homens. 
Entao disse Jesus a seus Discipulos : Fazei- 
os sentar para comer, divididos em ranchos 
de cincoenta em cincoenta. 

15 E elles assim o executarao. E os 
fizerao sentar a todos. 

16 E tendo tornado Jesus os cinco paes, 
e dous peixes, levantou os olhos ao Ceo, 
e os abenpoou : e partio, e deo aos seus 
Discipulos, para que os pozessem diante 
das gentes. 

17 E comerao todos, e ficarao fartos. 
E levantarao do que lhes sobejou, doze ces- 
tos de fragmentos. 

18 E aconteceo, que estando so orando, 
se achavao com elle tambem os seus Disci¬ 
pulos : e Jesus lhes perguntou, dizendo: 
Quem dizem as gentes que sou eu? 

19 E elles responderao, edisserao: Huns 
dizem que Joao Baptista, e outros que Elias, 
e outros, que resuscitou algum dos antigos 
Profetas. 

20 Entao lhe disse Jesus : E vos, quem 
dizeis que sou eu? Respondendo Simao 
Pedro, disse: O Christo de Deos. 

21 Elle entao ameapando-os mandou que 
o nao dissessem a ninguem, 

22 Dizendo: He necessario que o Filho 
do Homem padepa muitas cousas, e que 
seja rejeitado dos Anciaos, e dos Principes 
dos Sacerdotes, e dos Escribas, e que seja 
entregue a morte, e que resuscite ao terceiro 
dia. 

23 E dizia a todos : Se alguem quer vir 
apos de mim, negue-se a si mesmo, e tome 
a sua Cruz cada dia, e siga-me. 

24 Porque o que'quizer salvar a sua 

alma, vira a perdella: e quem perder a sua 
alma por amor de mim, salvalla ha: 

25 Porque, que aproveita hum homem, 
se grangear todo o Mundo, quando se perde 
a si mesmo e se faz damno a si ? 

26 Porque se alguem se envergonhar de 
mim, e das minhas palavras: tambem o 
Filho do Homem se envergonhara delle, 
quando vier na sua magestade, e na de seu 
Pai, e Santos Anjos. 

27 E digo-vos na verdade : que dos que 
aqui se achao algun ha, que nao hao de 
gostar a morte, ate nao verem o Reino de Deos. 

28 E aconteceo, que passados quasi oito 
dias depois que disse estas palavras, tomou 
Jesus comsigo nao so a Pedro, mas a Tiago, 
e a Joao, e subio a hum monte a orar. 

29 E em quanto orava, pareceo todo outro 
o seu rosto: e fez-se o seu vestido alvo e 
brilhante. 

30 E eis-que fallavao com elle dous va- 
r5es. E estes erao Moyses, e Elias, 

31 Que apparecerao cheios de mages¬ 
tade : e fallavao da sua sahida deste Mun¬ 
do, que ha via de cumprir em Jerusalem. 

32 Entretanto Pedro, e os que com elle 
estavao, se tinhao deixado opprimir do 
somno. E despertando virao a gloria de 
Jesus, e aos dous varoes, que com elle es¬ 
tavao. 

33 E aconteceo que ao tempo que se 
apartarao delle, disse Pedro a Jesus: Mes- 
tre, bom he que nos aqui estejamos : e fa- 
parnos tres tendas, huma para ti, e outra 
para Moyses, e outra para Elias : nao sa- 
bendo o que dizia. 

34 E quando elle estava ainda dizendo 
isto, veio huma nuvem, e os cobrio : e ti- 
verao medo, entrando elles na nuvem. 

35 E sahio huma voz da nuvem, dizen¬ 
do : Este he aquelle meu Filho especial- 
mente amado, ouvi-o. 

36 E ao sahir esta voz, acharao so a 
Jesus, E elles se calarao, e a ninguem 
disserao naquelles dias cousa alguma das 
que tinhao visto. 

37 E succedeo no dia seguinte que de- 
scendo elles do monte, lhes veio sahir ao 
encontro huma grande multidao de gente. 

38 E eis-que hum homem da turba cla- 
mou, dizendo : Mestre, rogo-te que ponhas 
os olhos em meu filho, porque he o unico 
que tenho : 

39 E eis-que hum espirito se apodera 
delle, e subitamente da gritos, e o lanpa 
por terra, e o agita com violencia fazendo-o 
escumar, e apenas o larga deixando-o feito 
em pedapos: 

40 E pedi a teus Discipulos que o expel- 
lissem, e elles nao poderao. 

41 E respondendo Jesus, disse: O’gera- 
pao infiel, e perversa, ate quando estarei 
eu comvosco, e vos soffrerei ? Traze ca teu 
filho. 
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42 E quando este hia chegando, o lanpou 
o demonio por terra, e o agitou com vio- 
lentas convulsoes. 

43 Mas Jesus ameapou ao espirito im- 
mundo, e sarou o menino, e o restituio a 
seu pai. 

44 E pasmavao todos do grande poder 
de Deos : e admirando-se todos de todas 
as cousas que fazia, disse Jesus aos seus 
Discipulos: Ponde vos nos vossos cora- 
foes estas palavras : O Filho do Homem 
ha de vir a ser entregue nas maos dos 
homens. 

45 Mas elles nao entendiao esta pala- 
vra, e lhes era tao obscura, qua nao na 
comprehendiao : e tinhao medo de lhe per- 
guntar acerca della. 

46 Veio-lhes entao ao pensamento qual 
delles era o maior. 

47 Mas Jesus vendo o que elles cuida- 
vao nos seus coracoes, tomou hum menino, 
e o pos junto a si, 

48 E lhes disse : Todo o que receber este 
menino em meu Nome, a mim me recebe : 
e todo o que me receber a mim, receber 
aquelle, que me enviou. Porque quem 
dentre vos todos he o menor, esse he o maior. 

49 Entao respondendo Joao, disse: 
Mestre, nos vimos a hum, que expellia os 
demonios em teu Nome, e lho vedamos : 
porque nao te segue comnosco. 

50 E Jesus lhe disse : Nao lho prohi- 
bais : porque o que nao he contra vos, he 
por vos. 

51 E aconteceo que sendo chegado o 
tempo da sua Assumpcao mostrou elle 
entao hum semblante intrepido, e resoluto 
para ir para Jerusalem. 

52 E enviou a diante de si mensageiros: 
e indo elles entrarao em huma Cidade dos 
Samaritanos para lhe prevenirem pousada. 

53 E nao no receberao, por elle dar 
mostras de que hia para Jerusalem. 

54 O que porem tendo visto seus Dis¬ 
cipulos Tiago, e Joao, disserao : Senhor, 
queres tu que digamos que desca fogo do 
Ceo, e que os consuma ? 

55 Porem Jesus voltando-se para elles os 
reprehendeo, dizendo : Vos nao sabeis qual 
he o espirito da vossa vocapao. 

56 O Filho do Homem nao veio a perder 
as almas, mas a salvallas. E forao para 
outra povoacao. 

57 E aconteceo isto: indo elles pelo 
caminho, veio hum homem, e disse a Jesus : 
Eu seguir-te-hei, para onde quer que tu 
fores. 

58 Respondeo-lhe Jesus: As raposas 
tem suas covas, e as aves do Ceo tem seus 
ninhos: mas o Filho do Homem nao tem 
onde reclinar a cabeca. 

j 

59 E a outro disse Jesus: Segue-me : e 
elle lhe disse : Senhor, permitte-me que va 
eu primeiro enterrar a meu pai. 
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60 E Jesus lhe respondeo: Deixaque os 
mortos enterrem os seus mortos: e tu vai, e 
annuncia o Reino de Deos. 

61 E disse-lhe outro : Eu, Senhor, seguir- 
te-hei, mas da-me licenja que eu va primeiro 
dispor dos bens, que tenho em minha casa. 

62 Respondeo-lhe Jesus : Nenhum que 
mette a sua mao ao arado, e olha para tras, 
he apto para o Reino de Deos. 

CAPITULO X. 
Escolhe Jesus setenta e dous Discipulos, e 

envia-os a pregar o Evangelho. Poderes, 
e instrucqoes, que lhes da. Condemnaqao 
das Cidades que se nao converterao com os 
seos milagres. Cheio de jubilo da grciqas 
ao Eterno Pai, por se haver communicado 
aos humildes. Que he necessario para 
hum se salvar. Quem he o nosso proximo. 
Hospeda Martha a Jesus. 

DEPOIS disto designou o Senhor ainda 
outros setenta e dous : e mandou-os de 

dous em dous a diante de si por todas as 
Cidades, e lugares, para onde elle tinha 
de ir. 

2 E dizia-lhes : Grande he na verdade 
a messe, e poucos os trabalhadores. Ro- 
gai pois ao dono da messe que mande 
trabalhadores para a sua messe. 

3 Ide : olhai que eu vos mando como 
cordeiros entre lobos. 

4 Nao leveis bolsa, nem alforje, nem 
calpado, e a ninguem saudeis pelo caminho. 

5 Em qualquer casa aonde entrardes, 
dizei primeiro que tudo: Paz seja nesta 
casa: 

6 E se alii houver algum filho de paz, 
repousara sobrelle a vossa paz: e senao, ella 
tornara para vos. 

7 E permanecei na mesma casa, co- 
mendo, e bebendo do que elles tiverem: 
porque o trabalhador he digno do seu jornal. 
Nao andeis de casa em casa. 

8 E em qualquer Cidade em que en¬ 
trardes, e vos receberem, comei o que se 
vos pozer diante : 

9 E curai os enfermos que nella houver, 
e dir-lhes-heis : Esta a chegar a vos-outros o 
Reino de Deos. 

10 Mas se vos entrardes nalguma Cidade, 
e vos nao receberem, sahindo pelas suas 
pracas, dizei: 

11 Vede que ate o po, que se nos pegou 
da vossa Cidade, sacudimos contra vos : nao 
obstante isto sabei, que esta a chegar a vos- 
outros o Reino de Deos. 

12 Digo-vos, que naquelle dia havera 
menos rigor para Sodoma, que para a tal 
Cidade. 

13 Ai de ti Corozain, ai de ti Bethsaida : 
que se em Tyro, e Sidonia se tivessem obra- 
do as maravilhas, que se obrarao em vos, ha 
muito tempo que ellas terirao feito peniten- 
cia, cobrindo-se de cilicio, e de cinza. 
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14 Por isso havera sem duvida no dia do 
Juizo para Tyro e Sidonia menos rigor, que 
para vos. 

15 E tu, Cafernaum que te elevaste ate o 
Ceo, seras submergida ate o Inferno. 

16 0 que a vos ouve, a mim ouve : e o 
que a vos despreza, a mim despreza. E 
quem a mim despreza, despreza aquelle que 
me enviou. 

17 Voltarao depois os Setenta e dous 
muito alegres, dizendo: Senlior, ate os mes- 
mos demonios se nos sobmettem em virtude 
do teu Nome. 

18 E o Senhor lhes respondeo: Eu via 
cahir do Ceo a Satanas, como hum relam- 
pago. 

19 Eis-ahi vos dei eu poder de pizardes 
as serpentes, e os escorpioes, e toda a forja 
do inimigo : e nada vos fara danmo. 

20 E com tudo sujeitarem-se-vos os es- 
piritos, nao he o de que vos vos deveis ale- 
grar; mas sim deveis alegrar-vos de que os 
vossos nomes estao escritos nos Ceos. 

21 Naquella mesma hora exultou Jesus 
a impulsos do Espirito Santo, e disse: Gra¬ 
ins te dou, Pai, Senhor do Ceo e da terra, 
porque escondeste estas cousas aos sabios, e 
entendidos, e as revelaste aos pequeninos. 
Sim, Padre : porque assim foi do teu agrado. 

22 Todas as cousas me tem sido entre- 
gues por meu Pai. E ninguem sabe quem 
he o Filho, senao o Pai: nem quem he o 
Pai, senao o Filho, e aquelle a quem o Filho, 
o quizer revelar. 

23 E tendo-se voltado para seus Diseipu- 
los, disse: Ditosos olhos aquelles, que vem 
o que vos vedes. 

24 Pois eu vos affirmo, que forao muitos 
os Profetas, e Reis, que desejarao ver o que 
vos vedes, e nao o virao : e que desejarao 
ouvir o que vos ouvis, e nao o ouvirao. 

25 E eis-que se levantou hum Doutor da 
Lei, e lhe disse para o tentar: Mestre, que 
hei de eu fazer para entrar na posse da vida 
eterna ? 

26 Disse-lhe entao Jesus: Que he o que 
esta escrito na Lei ? como les tu ? 

27 Elle respondendo disse: Amaras ao 
Senhor teu Deos, de todo o teu cora^ao, e 
de toda a tua alma, e de todas as tuas formas, 
e de todo o teu entendimento : e ao teu 
proximo como a ti mesmo. 

28 E Jesus lhe disse : Respondeste bem: 
faze isso, e viveras. 

29 Mas elle querendo justificar-se a si 
mesmo, disse a Jesus : E quem he o meu 
proximo ? 

30 E Jesus proseguindo no mesmo dis- 
curso, disse : Hum homem baixava de Jeru¬ 
salem a Jerico, e cahio nas maos dos ladroes, 
que logo o despojarao do que levava: e 
depois de o terem maltratado com mui- 
tas feridas, se retirarao deixando-o meio 
morto. 

[Port. Test.] 

31 Aconteceo pois, que passava pelo mes¬ 
mo caminho hum Sacerdote : e quando o vio 
passou de largo. 

32 E assim mesmo hum Levita, chegando 
perto daquelle lugar, e vendo-o, passou tam- 
bem de largo. 

33 Mas hum Samaritano, que hia seu ca¬ 
minho, chegou perto delle: e quando o vio, 
se moveo a compaixao. 

34 E chegando-se lhe atou as feridas, lan- 
pando nellas azeite, e vinho: e pondo-o 
sobre a sua cavalgadura, o levou a huma es- 
talagem, e teve cuidado delle. 

35 E ao outro dia, tirou dous denarios, e 
deo-os ao Estalajadeiro, e lhe disse: Tem- 
me cuidado delle: e quanto gastares de 
mais, eu to satisfarei, quando voltar. 

36 Qual destes tres te parece, que foi o 
proximo daquelle, que cahio nas maos dos 
ladroes ? 

37 Respondeo logo o Doutor: Aquelle, 
que usou com o tal de misericordia. Entao 
lhe disse Jesus : Pois vai, e faze tu o mesmo. 

38 E aconteceo, que como fossem de ca¬ 
minho, entrou depois Jesus em huma Aldeia: 
e huma mulher por nome Martha, o hospe- 
dou em sua casa, 

39 E esta tin'na huma irma chamada Ma¬ 
ria, a qual ate sent^da aos pes do Senhor, 
ouvia a sua palavra. 

40 Martha porem andava toda affadigada 
na continua lida da casa: a qual se apresen- 
tou diante de Jesus, e disse : Senhor, a ti nao 
se te daj'que minha irma me deixasse andar 
servindo so ? dize-lhe pois que me ajude. 

41 E respondendo o Senhor lhe disse : 
Martha, Martha, tu andas muito inquieta, 
e te embarapas com o cuidar em muitas 
cousas. 

42 Entretanto so huma cousa he neces- 
saria, Maria escolheo a melhor parte, que lhe 
nao sera tirada. 

CAPITULO XI. 
Ensina Jesu Christo a seus Discipulos como 

devem orar. O que ora com perseveranqa, 
consegue o que deseja. O dernonio mudo. 
Attribuem os Judeos a obra do dernonio os 
milagres do Senhor. Refuta elle esta 
blasfemia. Huma mulher apregoa bemaven- 
turada a nidi que o pario, e lhe deo o leite. 
O prodigio de Jonas. Os Ninivitas, e a 
Rainha do Meiodia condemnardo os Ju¬ 
deos no dia ultimo. 0 olho simples, o olho 
mao. Os Fariseos lavando o exterior, e 
deixando immundo o interior. Reprehende 
Jesus usperamenle a sua hypocrisia, e a dos 
Doutores da Lei. Elies hdo de dar conta 
do sangue de todos os Profetas. 

ACONTECEO,que estando orando em 
certo lugar, quando acabou, lhe disse 

hum dos seus Discipulos: Senhor, ensina- 
nos a orar, assim como tambem Joao ensi-» 
nou aos seus Discipulos. 
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2 E Jesus lhes disse : Quando orardes, 
dizei: Padre, santificado seja a teu Nome. 
Venha a nos o teu Reino. 

3 O pao nosso de cada dia nos da hoje : 
4 E perdoa-nos os nossos peccados, pois 

que tambem nos perdoamos a todo o que 
nos deve. E nao nos deixes cahir em 
tentapao. 

5 Disse-lhes mais : Se qualquer de vos 
tiver hum amigo, e for ter com elle a meia 
noite, e lhe disser : Amigo, empresta-me tres 
paes, 

6 Porque hum meu amigo acaba de che- 
gar a minha casa de huma jornada, e nao 
tenho que lhe por diante, 

7 E elle respondendo lh de dentro lhe 
disser: Nao me sejas importuno, ja esta 
fechada a porta, e os meus criados estao 
tambem como eu na cama, nao me posso 
levantar a dar-tos. 

8 E se o outro perseverar em hater: digo- 
vos que no caso que elle senao levantar a 
dar-llios, por ser seu amigo, certamente pela 
sua importunapao se levantara, e lhe dara 
quantos,paes houver mister. 

9 Por tanto eu vos digo : Pedi, e dar-se- 
vos-ha: buscai, e achareis: batei, e abrir-se- 
vos-ha. 

10 Porque todo aquelle que pede, recebe; 
e o que busca, acha: e ao que bate, se lhe 
abrira. 

11 E se algum de vos-outros pedir pao a 
seu pai, acaso dar-lhe-ha elle huma pedra ? 
Ou se lhe pedir hum peixe ; dar-lhe-ha elle 
por ventura em lugar de peixe huma ser- 
pente ? 

12 Ou se lhe pedir hum ovo : por ventura 
dar-lhe-ha hum escorpiao ? 

13 Pois se vos-outros, sendo maos, sabeis 
dar boas dadivas a vossos filhos: quanto 
mais o vosso Pai Celestial dara espirito bom 
aos que lho pedirem ? 

14 E estava Jesus lanpando hum demo- 
nio, e era elle mudo. E depois de ter 
expellido o demonio, fallou o mudo, e se 
admirarao as gentes. 

15 Mas alguns delles disserao : Elle ex- 
pelle os demonios em virtude de Beelzebub 
principe dos demonios. 

16 O outros pelo tentarem, lhe pediao 
que lhes mostrasse algum prodigio do Ceo. 

17 E Jesus quando vio os pensamentos 
delles, lhes disse; Todo o Reino dividido 
contra si mesmo sera assolado, e cahira 
casa sobre casa. 

18 Pois se Satanas esta tambem dividido 
contra si mesmo, como estara em pe o seu 
Reino? porque vos dizeis que em virtude de 
Beelzebub he que eu lanpo fora os demonios. 

19 Ora se he por virtude de Beelzebub 
que eu lanpo fora os demonios; vossos filhos 
por virtude de quem os lanpao ? Por isso 
elles serao os vossos juizes. 

20 Mas se pelo dedo de Deos lanco os 
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demonios: he certo que chegou a vos o 
Reino de Deos. 

21 Quando hum homem valente guarda 
armado o seu pateo, estao em seguranpa os 
bens que possue. 

22 Mas se sobrevindo outro mais valente 
do que elle, o veneer, este lhe tirara todas as 
suas armas, em que confiava, e repartira os 
seus despojos. 

23 O que nao he comigo, he contra mim ; 
e o que nao eolhe comigo, desperdipa. 

24 Quando o espirito immundo tem sahido 
de hum homem, anda pelos lugares seccos, 
buscando repouso ; e como o nao acha, diz ; 
Tornarei para minha casa, donde sahi. 

25 E depois de vir, elle a acha varida, e 
adornada. 

26 Vai entao, e toma comsigo outros sete 
espiritos peiores do que elle, e entrando na 
casa fazem nella habitapao. E vem o ultimo 
estado deste homem a ser peior do que o 
primeiro. 

27 E aconteceo, que dizendo elle estas 
palavras : huma mulher levantando a voz 
do meio do povo lhe disse : Bemaventurado 
o ventre, que te trouxe, e os peitos a que 
foste criado. 

28 Mas elle respondeo : Antes bemaven- 
turados aquelles que ouvem a palavra de 
Deos, e a poem por obra. 

29 E como o povo vinha concorrendo, 
comepou Jesus a dizer; Esta gerapao he 
huma gerapao perversa. Elle pede hum 
sinal, e nao se lhe dara outro sinal, senao o 
sinal do Profeta Jonas. 

30 Porque assim como Jonas foi hum 
sinal para os Ninivitas ; assim tambem o 
Filho do Homem o sera para esta napao. . 

31 A Rainha do Meiodia levantar-se- 
ha no dia do Juizo contra os homens desta 
napao, e condemnallos ha: porque veio 
do cabo do Mundo ouvir a sabedoria de 
Salamao: entretanto sabei, que aqui esta 
quem he maior do que Salamao. 

32 Os Ninivitas levantar-se-hao no dia 
do Juizo com esta gente, e condemnalla- 
hao : porque fizerao penitencia ao pregar 
lha Jonas, entretanto sabei, que aqui esta 
quem he maior do que Jonas. 

33 Ninguem accende huma candeia, e 
a poe em hum lugar escondido, nem de- 
baixo de hum alqueire : mas sobre hum 
candieiro, para que os que entrao vejao a 
luz. 

34 O teu olho he a luz.do teu corpo. Se 
o teu olho for simples, todo o teu corpo sera 
lucido : se porern for mao, tambem o teu 
corpo sera tenebroso, 

35 Olha pois bem que a luz, que he em 
ti, nao sejao trevas. 

36 Se pois o teu corpo for todo lucido, 
sem ter parte alguma tenebrosa, todo elle 
sera luminoso, e allumiar-te-ha, como huma 
luzerna de brilhante luz. 
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37 E quando Josus estava fallando, pedio- 
lhe hum Fariseo, que fosse j an tar com elle. 
E havendo entrado se sentou a meza. 

38 E o Fariseo comecou a discorrer la 
comsigo mesmo sobre o motivo, porque se 
nao tinha lavado elle antes de comer. 

39 E o Senhor lhe disse: Agora vos- 
outros os Fariseos alimpais o que esta por 
fora do vaso, e do prato : mas o vosso in¬ 
terior esta cheio de rapina, e de maldade. 

40 Nescios, quern fez tudo o que esta 
de fora, nao fez tambem o que esta de 
dentro ? 

41 Dai com tudo esmola do que he vosso : 
e eis-ahi que todas as cousas vos ficao sendo 
limpas. 

42 Mas ai de vos Fariseos, que pagais 
o dizimo da ortela, e da arruda, e de toda 
a casta de hervas, e que desprezais a jus- 
tipa, e o amor de Deos : pois estas erao as 
cousas, que importava que vos praticas- 
seis, sem entretanto omittirdes aquellou- 
tras. 

43 Ai de vos Fariseos, que gostais de ter 
nas Synagogas as primeiras cadeiras, e de 
que vos saudem na praca. 

44 Ai de vos, que sois como os sepul- 
cros, que nao apparecem, e que os homens, 
que caminhao por cima, naUb conhecem. 

45 Entao respondendo hum dos Dou- 
tores da Lei, lhe disse: Mes.tre, tu fallando 
assim, tambem a nos-outros nos affrontas. 

46 Mas Jesus lhe respondeo : Ai de vos- 
outros tambem Doufores da Lei: que car- 
regais os homens de obrigapoes, que elles 
nao podem desempenhar, e vos nem com 
hum dedo vosso llies alliviais a carga. 

47 Ai de vos, que edificais sepulcros aos 
Profetas : quando vossos pais forao os que 
Ihes derao a morte. 

48 Por certo que bem testemunhais, que 
consentis nas obras de vossos pais : porque 
elles na verdade os matarao, e vos edificais 
os seus sepulcros. 

49 Por isso tambem disse a Sabedoria 
de Deos: Mandar-lhes-hei Profetas, e 
Apostolos, e elles darao a morte a huns, e 
perseguirao a outros : 

50 Para que a esta napao se pepa conta 
do sangue de todos os Profetas, o qual foi 
derramado des do principio do Mundo, 

51 Des do sangue de Abel ate o sangue 
de Zacarias, que foi morto entre o Altar, e 
o Ternplo. Sim, eu vos declaro, que a esta 
napao se pedira conta disto. 

52 Ai de vos Doutores da Lei, que de- 
pois de terdes arrogado a vos a chave da 
sciencia, nem vos-outros entrastes, nem 
deixastes entrar os que vinhao para entrar. 

53 E como elle lhes fallava desta sorte, 
eomeparao os Fariseos, e Doutores da Lei 
a apertallo com fortes instancias, e a que- 
rerem-no fazer calar com a multidao das 
questoes, a que o obrigavao a responder, 

'54 Armando-lhe desta maneira lapos, e 
buscando occasiao de lhe apanharem da 
boca alguma palavra, para o accusarem. 

CAPITULO XII. 
0 fermento dos Fariseos. Quern he o de 

quem devemos ter medo. Blasfemia contra 
o Espirito Santo. Conforta Jesu Christo 
os seus Apostolos contra as perseguiqoes. 
Escusa-se de fazer partilhas entre dous 
irmaos. O rico, que depois de ajuntar 
muitos cahedaes, morre quando menos o 
cuida. Nao nos devemos inquietar por 
causa das necessidades desta vida. Qual 
he o dispenseiro fiel. Jesus vindo ao 
Mundo a lancar fogo, e a fazer separa¬ 
tes. Reprehetide os Judeos por nao co- 
nhecerem o tempo da graqa. Que cada 
hum deve compur-se com o que lhe he parte. 

COMO se tivessem ajuntado h rod a 
de Jesus muitas gentes, de sorte que 

huns a outros se atropelavao, comepou elle 
a dizer a seus Discipulos : Guardai-vos do 
fermento dos Fariseos, que he a hypocrisia. 

2 Porque nenhuma cousa ha occulta, 
que nao venha a descobrir-se : e nenhuma 
ha escondida, que nao venha a saber-se. 

3 Porque as cousas que dissestes nas 
trevas, as claras serao ditas: e o que fal- 
lastes ao ouvido no gabinete, sera apregoado 
sobre os telhados. 

4 A vos-outros pois, amigos vos digo: 
Que nao tenhais medo daquelles que matao 
o corpo, e depois disto nao tem mais que 
fazer. 

5 Mas eu vos mostrarei a quem haveis de 
temer : temei aquelle, que depois de matar, 
tem poder de lanpar no Inferno : sim eu 
vo-lo digo, temei a este. 

6 Nao se vendem cinco pardaes por dous 
reis, e nem hum delles so esta em esqueci- 
mento diante de Deos ? 

7 £ ate os cabellos da vossa cabepa 
todos estao contados. Pois nao temais: 
porque de maior valia sois vos-outros, que 
muitos pardaes. 

8 Ora eu vos declaro: Que todo o que 
me confessar diante dos homens, tambem o 
Filho do Homem o confessara ante os Anjos 
de Deos: 

9 O que porem me negar diante dos 
homens, tambem sera negado na presenpa 
dos Anjos de Deos. 

10 E todo o que proferir huma palavra 
contra o‘Filho do Homem, ser-lhe ha dado 
perdao : mas aquelle, que blasfemar contra 
o Espirito Santo, nao lhe sera isso perdoado. 

11 Mas quando vos levarem as Syna¬ 
gogas, e perante os Magistrados, e Potes- 
tades, nao estejais com cuidado, on de que 
modo respondereis, ou que direis. 

12 Porque o Espirito Santo vos ensinara 
na mesma hora, o que for eonveniente que 
vos digais. 
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13 Entao lhe disse hum homem da plebe: 
Mestre, dize a meu irmao, que reparta 
comigo da heranpa. 

14 Porem Jesus lhe respondeo: Ho- 
mem, quem me constituio a mim Juiz, ou 
Partidor sobre vos-outros ? 

15 Depois lbes disse: Guardai-vos, e 
acautelai-vos de toda a avareza : porque a 
vida de cada hum nao consiste na abun- 
dancia das cousas que possue. 

16 Sobre o que lhes propoz esta para¬ 
bola, dizendo : O campo de hum homem 
rico tinha dado abundantes frutos : 

17 E elle revolvia dentro de si estes pen- 
samentos dizendo: Que farei, que nao tenho 
aonde recolher os meus frutos? 

18 E disse: Farei isto: Derribarei os 
meus celleiros, e fallos-hei maiores: e nelles 
recolherei todas as minhas novidades, e os 
meus bens, 

19 E direi a minha alma : Alma minha, 
tu tens muitos bens em deposito para largos 
annos : descanpa, come, bebe, regala-te. 

20 Mas Deos disse a este homem : Nescio, 
esta noite te virao demandar a tua alma : e 
as cousas, que tu ajuntaste, para quem serao? 

21 Assim he o que enthesoura para si, e 
nao he rico para Deos. 

22 E disse a seus Discipulos: Por tanto 
vos digo : Nao andeis sollicitos para a vossa 
vida, com que a sustentareis: nem para o 
corpo com que o vestireis. 

23 A vida val rnais do que o sustento, e 
o corpo mais do que o vestido. 

24 Olhai para os corvos que nao semeao, 
nem segao, nem tem dispensa, nem celleiro, 
e Deos com tudo os sustenta. Quanto mais 
consideraveis sois vos, do que elles ? 

25 Mas qual de vos por mais voltas que 
de ao entendimento, pode accrescentar hum 
covado a sua estatura ? 

26 Se vos pois nao podeis as cousas que 
sao minimas, porque estais em cuidado 
sobre as outras ? 

27 Olhai como crescem as apucenas: 
elles nao trabalhao, nem fiao: e com tudo 
eu vos affirmo, que nem Salamao em toda 
a sua gloria se vestia como huma dellas. 

28 Se pois o feno, que hoje esta no 
campo, e que a manha' se lanpa no forno, 
Deos o veste assim: quanto mais a vos 
homens de pouquissima fe ? 

29 Vos pois nao vos inquieteis com o 
que haveis de comer, ou beber : e nao an¬ 
deis com o espirito suspenso : 

30 Porque as gentes do Mundo sao as 
que buscao todas estas cousas. E vosso 
Pai bem sabe que as haveis mister. 

31 Buscai logo primeiro o Reino de Deos, 
e a sua justipa: e em cima dar-se vos-hao 
todas estas cousas como accessorias. 

32 Nao temais, 6 pequenino rebanho, 
pois que foi do agrado de vosso Pai dar-vos 
© seu Reino. 
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33 Vendei o que possuis, e dai-o em 
esmolas. Provei-vos de bolsas, que se nao 
gastao com o tempo, ajuntai nos Ceos hum 
thesouro, que nao acaba : aonde nao chega 
o ladrao, e ao qual nao roe a trapa. 

34 Porque onde esta o vosso thesouro, 
ahi estara tambem o vosso corapao. 

35 Estejao cingidos os vossos lombos, e 
nas vossas maos tochas accezas, 

36 E sede vos-outros semelhantes aos 
homens, que esperao a seu Senhor, ao voltar 
das vodas : para que, quando vier, a bater 
a porta, logo lha abrao.' 

37 Bemaventurados aquelles servos, a 
quem o Senhor achar vigiando, quando vier: 
na verdade vos digo, que elle se cingira, e 
os fara sentar a meza, e passando por en- 
trelles, os servira. 

38 E se vier na segunda vigilia, e se vier 
na terceira vigilia, e assim os achar, bema¬ 
venturados sao os taes servos. 

39 Mas sabei isto, que se o pai de familia 
soubesse a hora em que viria o ladrao, 
vigiaria sem duvida, e nao deixaria minar a 
sua casa. 

40 Vos-outros pois estai apercebidos: 
porque a hora, que nao cuidais, vira o Filho 
do Homem. 

41 Disse-lhe entao Pedro: Senhor, tu 
propSes esta parabola respectiva so a nos- 
outros : ou tambem a todos ? 

42 E o Senhor lhe disse : Quem cres que 
he o dispenseiro fiel, e prudente, que poz o 
Senhor sobre a sua familia, para dar a cada 
hum a seu tempo a rapao de trigo ? 

43 Bemaventurado aquelle servo, que 
quando o Senhor vier, o achar assim o- 
brando. 

44 Verdadeiramente vos digo, que "elle o 
constituira administrador de tudo quanto 
possue. 

45 Porem se disser o tal servo no seu co¬ 
rapao : Meu Senhor tarda em vir ? e come- 
par a espancar os servos, e as criadas, e a 
comer, e a beber, o a embriagar-se: 

46 Vira o Senhor daquelle servo no dia, 
em que elle o nao espera, e na hora, em que 
elle nao cuida, e removello-ha, e pollo-ha a 
parte com os infieis. 

47 Porque aquelle servo, que soube a von- 
tade de seu Senhor, e nao se apercebeo, e 
nao obrou conforme a sua vontade, dar-se- 
lhe-hao muitos apoutes: 

48 Mas aquelle que nao a soube, e fez 
cousas dignas de castigo, levara poucos apou¬ 
tes. Porque a todo aquelle, a quem muito 
foi dado, muito lhe sera pedido: e ao que 
muito confiarao, mais conta lhe tomarao. 

49 Eu vim trazer fogo a terra, e que quero 
eu, senao que elle se accenda ? 

50 Eu pois tenho de ser baptizado num 
baptismo : e quao grande nao he a minha 
angustia, ate que elle se conclua? 

51 Vos cuidais que eu vim trazer paz a 
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terra ? Nao, vos digo eu, mas separapao: 
52 Porque de hoje em diante havera 

mima mesma casa cinco pessoas dividi- 
das, tres contra duas, e duas contra tres. 

53 Estarao divididos: o pai contra o filho, 
e o filho contra seu pai, a mai contra a iilha, 
e a filha contra a mai, a sogra contra sua 
nora, e a nora contra sua sogra. 

54 E diziatambem ao povo: Quando vos 
tendes visto apparecer huma nuvem da parte 
do Poente, logo dizeis : Ahi vem tempes- 
tade: e assim succede : 

55 E quando vedes assoprar o vento do 
Meiodia, dizeis : Ha de haver calma: e vem 
a calma. 

56 Hypocritas, sabeis distinguir os as- 
pectos do Ceo, e da terra, pois como nao 
sabeis reconhecer o tempo presente ? 

57 E porque nao julgais ainda por vos 
mesmos o que he justo? 

58 Ora quando tu fores com o teu con- 
trario ao Principe, faze o possivel por te li- 
vrares delle no caminho, para que nao suc- 
ceda que te leve ao Juiz, e o Juiz te entre- 
gue ao Meirinho, e o Meirinho te metta na 
cadeia. 

59 Digo-te, que nao sahiras d’alli, em 
quanto nao pagares ate o ultimo ceitil. 

CAPITULO XIII. 
Os Galileos, que Pilatos mandou matar, es- 

tando elles off’erecendo sacrificios. A ruina 
da torre de Siloe. A necessidade, que ha 
defazer penitencia. Afigueira semfruto. 
Guru da mullier acurvada. O Reino do 
Ceo comparado ao grao de mostarda, e ao 
fermento. A porta estreita. Nao deixa 
Jesus'por medo de Her odes de proseguir a 
sua obra. Jerusalem jicard arrazada, pur 
dar a morte aos Profetas. 

ZARA neste mesmo tempo estavao alii 
huns, que lhe davao noticia de certos 

Galileos, cujo sangue misturara Pilatos com 
o dos sacrificios defies. 

2 E Jesus respondendo lhes disse : Vos 
cuidais que aquelles Galileos erao maiores 
peccadores que todos os outros da Galilea, 
por haverem padecido tao cruel morte ? 

3 Nao erao, eu vo-lo declaro: mas se 
vos-outros nao fizerdes penitencia, todos as¬ 
sim mesmo haveis de acabar. 

4 Assim como tambem no tocante aquel¬ 
les dezoito homens, sobre os quaes cahio a 
torre de Siloe, e os matou : cuidais vos que 
elles tambem forao mais devedores, que to- 
das as pessoas moradoras em Jerasalem ? 

5 Nao, eu vo-lo declaro: mas se vos-ou¬ 
tros nao fizerdes penitencia, todos acabareis 
da mesma sorte. 

6 E dizia tambem esta semelhanpa : Hum 
homem tinha huma figueira plantada na sua 
vinha, e foi a buscar fruto nella, e nao o 
achou. 

7 Pelo que disse ao que cultivava a vi- 

nha ; Olha, tres annos ha que venho buscar 
fruto a esta figueira, e nao o acho ; corta-a 
pois pelo p£ : para que esta ella ainda oc- 
cupando a terra ? 

8 Mas elle respondendo, lhe disse ; Se- 
nhor, deixa-a ainda este anno, em quanto eu 
a escavo em roda, e lhe lanpo esterco; 

9 E se com isto der fruto bem esta: e 
senao, villa-has e cortar depois. 

10 E estava Jesus ensinando na Syaago- 
ga defies nos Sabbados. 

11 E eis-que veio alii huma mulher, que 
estava possessa d’hum espirito, que a tinha 
doente havia dezoito annos : e andava ella 
encurvada, e nao podia absolutamente olhar 
para cima. 

12 Vendo-a Jesus, chamou-a asi, e disse- 
lhe : Mulher, estas livre do teu mai. 

13 E poz sobrella as maos, e no mesmo in- 
stante ficou direita, e glorificava a Deos. 

14 Mas entrando a fallar o Principe da 
Synagoga, indignado de ver que Jesus fazia 
curas em dia de Sabbado,disse para o povo: 
Seis dias estao destinados para trabalhar: 
vinde pois nestes a ser curados, e nao em 
dia de Sabbado. 

15 Mas o Senhor respondendo lhe disse: 
Hypocritas, nao desprende cada hum de vos 
nos Sabbados o seu boi, ou o seu jumento, e 
nao os tira de estribaria, para os levar a beber? 

16 Porque razao logo se nao devia livrar 
deste cativeiro em dia de Sabbado esta filha 
de Abrahao, que Satanas tinha assim preza 
do modo que vedes, havia dezoito annos? 

17 E dizendo elle estas nalavras se enver- 
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gonhavao todos os seus adversaries: mas 
alegrava-se todo o povo, de todas as accoes, 
que por elle erao obradas com tanta gloria. 

18 Dizia pois: A que he semelhante o 
Reino de Deos, e a que o compararei eu ? 

19 He semelhante ao grao de mostarda, 
que hum homem tomou, e semeou na sua 
horta, e que cresceo ate se fazer huma grande 
arvore : e as aves do Ceo repousarao nos 
seus ramos. 

20 E disse outra vez : A que direi que o 
Reino de Deos, he semelhante ? 

21 Semelhante he ao fermento, que tomou 
huma mulher, e o escondeo dentro de tres 
medidas de farinha, ate que ficasse leveda 
toda a massa. 

22 E hia pelas Cidades, e Aldeias ensi¬ 
nando, e caminhando para Jerusalem. 

23 E pergunlou-lhe hum: Senhor, he 
assim que sao poucos os que se salvao ? E 
elle lhes disse : 

24 Porfiai a entrar pela porta estreita : 
porque vos digo que muitos procurarao en¬ 
trar, e nao poderao. 

25 E quando o pai de familia tiver en- 
trado, e fechado a porta, vos-outros estareis 
de fora, e comepareis a bater a porta, dizen¬ 
do : Senhor, abre-nos ; e elle vos responde- 

Nao sei donde v6s sois : ra, dizendo 
69 
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26 Entao comepareis vos a dizer: Nos 
somos aquelles, que em tua presenpa come¬ 
mos, e bebemos, e a quern tu ensinaste nas 
nossas pranas. 

27 E elle respond era : Nao sei donde vos 
sois: apartai-vos de mini todos os que obrais 
a illiquidade. 

28 Alii sera o choro, e o ranger dos den¬ 
tes : quando virdes que Abrahao, e Isaac, e 
Jacob, e todos os Profetas estao no Reino 
de Deos, e que vos' ficais fora delle exclui- 
dos. 

29 E virao do Oriente, e do Occidente, e 
do Septentriao, e do Meiodia muitos, que se 
sentarao a Meza no Reino de Deos. 

30 E entao os que sao ultimos, serao os 
primeiros, e os que sao os primeiros, serao 
os ultimos. 

31 No mesmo dia chegarao alguns dos 
Fariseos a Jesus, dizendo-lhe : Sahe, e vai- 
te daqui: porque Herodes te quer matar. 

32 E elle lhes respondeo : Ide, e dizei a 
esse raposo : Que bem se ve que eu lanpo fora 
demonios, e fac.o perfeitas curas hoje, e a 
manha, e que ao terceiro dia vou a ser con- 
summado. 

33 Importa com tudo caminhar eu ainda 
hoje, e a manha, e depois damanha : por¬ 
que nao convem que hum Profeta morra 
fora de Jerusalem. 

34 Jerusalem, Jerusalem, que matas os 
Profetas, e apedrejas os que a ti sao envia- 
dos, quantas vezes quiz eu ajuntar os teus 
filhos, bem como huma ave recolhe os do 
seu ninho debaixo das azas, e tu' nao qui- 
zeste ? 

35 Eis-ahi vos sera deixada deserta a 
vossa casa. E digo-vos, que nao me vereis, 
ate que venha o tempo, em que digais: 
Bemdito o que vem em Nome do Senhor. 

CAPITULO XIV. 
Cura Jesu Christo hum hydropico em dia de 

Sahhado. Defende o que jizera. Ueve- 
se escolher o ultimo lugar, e devem se con- 
vidar para a meza antes os pobres, do que 
os ricos. Parabola dos que se escusdrdo 
de ir 6s vodas. He necessario dar de mao 
a tudo, por seguir a Jesu Christo. 0 sal, 
que perdeo a fof ca. 

ACONTECEO, que entrando Jesus 
hum Sabbado em casa de hum dos prin- 

cipaes Fariseos a tomar a sua refeicao, ainda 
elles o estavao alii observando. 

2 E eis-que diante delle estava hum ho- 
mem hydropico. 

3 E Jesus dirigindo a sua palavra aos 
Doutores da Lei, e aos Fariseos, lhes disse, 
fazendo esta pergunta: He permittido fazer 
curas nos dias de Sabbado ? 

4 Mas elles ficarao callados. Entao 
Jesus pegando no homem o curou, e man- 
dou-o embora. 

5 E dirigindo a elles o discurso lhes disse: 
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Quem ha dentre vos, que se o seu jumento, 
ou o seu boi cahir n’hum popo em dia de 
Sabbado, o nao tire logo no mesmo dia? 

6 E elles nao lhe podiao replicar a isto. 
7 E observando tambem, como os con- 

vidados escolhiao os primeiros assentos na 
meza, propondo-lhes huma parabola, lhes 
disse : 

8 Quando fores convidado o algumas 
vodas, nao te assentes no primeiro lugar, 
porque pode ser que esteja alii outra pessoa 
mais authorizada do que tu convidada pelo 
dono da casa, 

9 E que vindo este, que te convidou a 
ti e a elle, te diga: Da o teu lugar a este : 
e tu envergonhado vas buscar o ultimo 
lugar: 

10 Mas quando fores convidado, vai to¬ 
mar o ultimo lugar: para que quando vier 
o que te convidou, te diga : Amigo, senta- 
te mais para cima. Servir-te-ha isto entao 
de gloria na presenpa dos que estiverem 
juntamente sentados a meza: 

11 Porque todo o que se exalta, sera 
humilhado: e todo o que se humilha, sera 
exaltado. 

12 Dizia mais ainda ao que o tinha con¬ 
vidado : Quando deles algum jantar, ou 
alguma cea, nao chames nem teus amigos, 
nem teus irmaos, nem teus parentes, nem 
teus visinhos, que forem ricos : para que 
nao acontepa, que tambem elles te convi- 
dem a sua vez, e te paguem com isso : 

13 Mas quando deres algum banquete, 
convida os pobres, os aleijados, os coxos, e 
os cegos? 

14 E seras bemaventurado, porque esses 
nao tem com que te retribuir: mas ser- 
te-ha isso retribuido na resurreipao dos 
justos. 

15 Tendo ouvido estas cousas hum dos 
que estavao a meza, disse para Jesus ; 
Bemaventurado o que comer o pao no 
Reino de Deos. 

16 Entao lhe disse Jesus: hum homem 
fez huma grande cca, para a qual convidou 
a muitos. 

17 E quando foi a hora da cea, enviou 
hum de seus servos a dizer aos convidados, 
que viessem, porque tudo estava ja apare- 
lhado. 

18 Porem todos h huma comeparao a 
escusar-se. Disse-lhe o primeiro : Eu com- 
prei huma quinta, e he-me necessario ir 
vella: rogo-te que me des por escusado. 

19 E disse outro: Eu comprei cinco 
juntas, de bois, e vou a fazer prova delies : 
rogo-te que me des por escusado. 

20 Disse tambem outro: Eu casei, e por 
isso nao posso ir la. 

21 E voltando o servo deo conta a seu 
Senhor de tudo isto. Entao irado o Pai de 
familia, disse ao seu servo : Sahe logo as 
prapas, e as ruas da Cidade: e traze-me ca 
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quantos pobres, e aleijados, e cegos, e 
coxos achares. 

22 E disse o servo: Senbor, feito esta, 
como o mandaste, e ainda ha lugar, para 
outros mais. 

23 E respondeo o senhor ao servo : Sahe 
por esses caminhos, e cercos : e forca-os 
a entrar, para que fique cheia a minha 
Casa. 

24 Porque eu vos declaro, que nenbum 
daquelles homens, que forao convidados, 
provara a minha cea. 

25 E muitas gentes hiao com elle: e 
voltando Jesus para todos lhes disse : 

26 Se algum vem a mim, e nao abor- 
rece a seu pai, e mai, e mulher, e filhos, e 
irmaos, e irmans, e ainda a sua mesrna 
vida, nao pode ser meu Discipulo. 

27 E o que nao leva a sua cruz, e vem 
era meu seguimento, nao pode ser meu Dis¬ 
cipulo. 

28 Porque qual de vos querendo edificar 
huma torre, nao se poe primeiro muito de 
seu vagar a fazer conta dos gastos, que sao 
necessarios, para ver se tern com que a 
acabar, 

29 Para se nao expor a que, depois que 
tiver assentado o fundamento, e nao a poder 
acabar, todos os que a virern, comecem a 
fazer zombaria delle, 

30 Dizendo, Este homem principiou o 
edificio, e nao o pode acabar? 

31 Ou que Rei ha, que estando para ir 
para a campanha contra outro Rei, nao 
tome primeiro muito de assento as suas me- 
didas, a ver se com dez mil homens podera 
ir a encontrar-se com o que traz contra elle 
vinte mil ? 

32 D’outra maneira, aindo quando o 
outro esta longe, enviando sua embaixada, 
Ihe pede tratados de paz. 

33 Assim pois qualquer de vos que nao 
da de mao a tudo o que possue, nao pode 
ser meu Discipulo. 

34 O sal he bom. Porem se o sal per- 
der a forfa, com que outra cousa se ha de 
temperar ? 

35 Ficara sem servir nem para a terra, 
nem para o monturo, mas lanjar-se-ha fora. 
O que tem ouvidos de ouvir, ouya. 

CAPITULO XV. 
Murmuraqao dos Fariseos por verem que 

Jesus recebe os peccadores. Parabolas da 
ovelha, e dracma perdida. 0 jilho pro- 
digo. A alegria do Ceo pcla conversdo 
de hum peccador. 

/^HEGAVAO-SE pois a Jesus ospublica- 
nos, e os peccadores para o ouvirem. 

2 E os Fariseos, e os Escribas murmu- 
ravao, dizendo : Este recebe os peccadores, 
C come com elles. 

3 E elle lhes propoz esta parabola, di¬ 
zendo : 

4 Qual de vos-outros he o homem, que 
tem cem ovelhas: e se perde huma dellas, 
nao he assim que deixa as noventa e nove 
no deserto, e vai a buscar a que se havia 
perdido, ate que a ache ? 

5 E que depois que a achar, a poe sobre 
seus hombros cheio de gosto : 

6 E vindo a casa chama aos seus amigos, 
e visinhos, dizendo-lhes ? Congratulai-vos 
comigo, porque achei a minha ovelha, que 
se havia perdido ? 

7 Digo-vos que assim havera maior jubilo 
no Ceo, sobre hum peccador que fizer peni- 
tencia, que sobre noventa e nove justos, 
que nao hao de mister penitencia. 

8 Ou que mulher ha, que tendo dez 
dracmas, e perdendo huma, nao accenda 
a candeia, e nao varra a casa e nao a bus- 
que com muito sentido, ate que a ache ? 

9 E que depois de a achar, nao convoque 
as suas amigas, e visinhas, para lhes dizer: 
Congratulai-vos comigo, porque achei a 
dracma, que tinha perdido? 

10 Assim vos digo eu, que havera jubilo 
entre os Anjos de Deos por hum peccador, 
que faz penitencia. 

11 Disse-lhe mais: Hum homem teve 
dous filhos: 

12 E disse o mais mof o delles a seu pai: 
Pai, da-me a parte da fazenda, que me toca. 
E elle repartio entre ambos a fazenda. 

13 E passados nao muitos dias, entrou- 
xando tudo o que era seu, partio o filho 
mais mopo para huma terra muito distante 
n’hum paiz estranho, e la dissipou toda a 
sua fazenda vivendo dissolutamente. 

14 E depois de ter consumido tudo, suc- 
cedeo haver naquelle paiz huma grande 
fome, e elle comepou a necessitar. 

15 Retirou-se pois dalli, e accommodou- 
se com hum dos Cidadaos da tal terra. Este 
porem o mandou para hum casal seu a 
guardar os porcos. 

16 Aqui desejava elle encher a sua bar- 
riga de landes, das que comiao os porcos : 
mas ninguem lhas dava. 

17 Ate que tendo entrado em si, disse: 
Quantos jornaleiros ha em casa de meu pai, 
que tem pao em abundancia, e eu aqui 
perep o a fome! 

18 Levantar-me-hei, e irei buscar a meu 
pai, e dir-lhe-hei: Pai, pequei contra o 
Ceo, e diante de ti: 

19 Ja nao sou digno de ser chamado teu 
filho : faze de mim, como de hum dos teus 
jornaleiros. 

20 Levantou-se pois, e foi buscar a'seu 
pai. E quando elle ainda vinha longe, vio-o 
seu pai, que ficou movido de compaixao, e 
correndo lhe lanpou os bracos ao pescopo 
para o abrapar, e o beijou. 

21 E o filho lhe disse: Pai, pequei con¬ 
tra o Ceo, e diante de ti, ja nao sou digno 
de ser chamado teu filho. 
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22 Entao disse o pai aos seus servos : 
Tirai depressa o seu primeiro vestido, e 
vesti-lho, e mettei-lhe hum annel no dedo, 
e os capatos nos pes : 

23 Trazei tambem hum vitello bem gor- 
do, e matai-o, para comermos, e para nos 
regalarmos: 

24 Porque este meu filho era morto, e 
reviveo: tinha-se perdido, e achou-se. E 
comeparao a banquetear-se. 

25 E o seu filho mais velho estava no 
campo : e quando veio, e foi chegando a 
casa, ouvio a symfonia, e o coro : 

26 E charnou hum dos servos, e pergun- 
tou-lhe que era aquillo. 

27 E este lhe disse : He chegado teu 
irmao, e teu pai mandou matar hum no- 
vilho cevado, porque veio com saude. 

28 Elle entao se indignou, e nao queria 
entrar: Mas sahindo o pai, comepou a ro- 
gallo que entrasse. 

29 Elle porem deo esta resposta a seu 
pai; Ha tantos annos que te sirvo, sem 
nunca transgredir mandainento algum teu, e 
tu nunca me deste hum cabrito, para eu me 
regalar com os meus amigos : 

30 Mas tanto que veio este teu filho, que 
gastou tudo quanto tinha com prostitutas, 
logo lhe mandaste matar hum novilho 
gordo. 

31 Entao lhe disse o pai: Filho, tu 
sempre estas comigo, e tudo o meu he 
teu: 

32 Era porem necessario que houvesse 
banquete, e festim, pois que este teu irmao 
era morte, e reviveo : tinha-se perdido, e 
achou-se. 

CAPITULO XVI. 
0 feitor, que se valeo da sua administrate) 

para adquirir amigos. Nao se p'ode servir 
a Deos, e ao dinheiro. O matrimonio 
indissoluvel. A parabola do rico avarento, j 
e de Lazaro mendigo. Quem nao ere a' 
Escritura, tambem nao crerd o hum morto 
resuscitado. 

~C* DIZIA tambem Jesus a seus Discipu- 
los: Havia hum homem rico que tinha 

hum feitor: e este foi accusado diante delle 
como quem havia dissipado os seus bens. 

2 E elle o chamou, e lhe disse: Que 
he isto que 01190 dizer de ti ? da conta da 
tua administrapao: porque ja nao poderas 
ser meu feitor. 

3 Entao o feitor disse entre si: Que 
"farei, visto que meu amo me tiia a admi¬ 
nistrapao ? cavar nao posso, de mendigar 
tenho vergonha. 

4 Mas ja sei o que hei de fazer, para 
que quando for removido da administrapao, 
ache quem me recolha ern sua casa. 

5 Tendo chamado pois cada hum dos 
devedores de seu amo, disse ao primeiro:! 
Quanto deves tu a meu amo ? 

*72 

6 E este lhe respondeo : Cem cados d’a- 
zeite. Elle entao lhe disse: Toma a tua 
obrigacao: e senta-te depressa, escreve 
outra de cincoenta. 

7 Depois disse a outro: E tu quanto 
| deves ? Respondeo elle: Cem coros de 
trigo. Disse-lhe 0 feitor : Toma o teu es- 
crito, e escreve oitenta. 

8 E o amo louvou este feitor iniquo, por 
haver obrado como homem de juizo: por¬ 
que os filhos deste seculo sao mais sabios 
na sua gerapao, que os filhos da luz. 

9 Tambem eu vos digo : que grangeeis 
amigos com as riquezas da iniquidade : para 
que quando vos vierdes a faltar, vos rece- 
bao elles nos tabernaculos eternos. 

10 O que he fiel no menos, tambem he 
fiel no mais: e 0 que he injusto no pouco, 
tambem he injusto no muito. 

11 Se pois vos nao fostes fibis nas rique¬ 
zas injustas: quem havera que confie de 
vos as verdadeiras? 

12 E se vos nao fostes fieis no alheio: 
quem vos dara o que he vosso? 

13 Nenhum servo pode servir a dous Se- 
nhores : porque ou ha de ter aborrecimento 
a hum, e amor a outro : ou ha de entregar-se 
a hum, e nao fazer caso do outro : vos nao 
podeis servir a Deos, e as riquezas. 

14 Ora os Fariseos, que erao avarentos, 
ouviao todas estas cousas: e zombavao 
delle : 

15 E Jesus Ihes disse : V6s-outros sois 
os que vos dais por justificados diante dos 
homens: mas Deos conhece os vossos co- 
rapoes : porque o que he elevado aos olhos 
dos homens, he abominapao diante de 
Deos. 

16 A Lei, e os Profetas durarao ate a 
vinda de J oao: desde este tempo he o Rei- 
no de Deos annunciado, e cada hum faz 
forpa por entrar nelle. 

17 He porem mais facil passar 0 Ceo, e 
a terra, do que perder-se hum til da Lei. 

18 Todo o que larga sua mulher, e casa 
com outra, commette adulterio: e o que 
casa com a que foi repudiada de seu mari- 
do, commette adulterio. 

19 Havia hum homem rico, que se vestia 
de purpura, e de hollanda: e que todos os 
dias se banqueteava esplendidamente. 

20 Havia tambem hum pobre mendigo, 
por nome Lazaro, todo coberto de chagas, 
que estava deitado a sua porta, 

21 E que desejava fartar-se dasmigalhas, 
que cahiao da meza do rico, mas ninguem 
lhas dava : e os caes vinhao lamber-lhe as 
ulceras. 

22 Ora succedeo morrer este mendigo, 
que foi levado pelos Anjos ao seio de Abra- 
hao. E morreo tambem o rico, e foi sepul- 
tado no Inferno. 

23 E quando elle estava nos tormen- 
tos, levantando seus olhos, vio ao longe 
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a Abrahao^ e a Lazavo no seu seio : 
24 E gritando elle disse: Pai Abrahao, 

compadece-te de mim, e manda ca a Laza- 
ro, para que molhe em agua a ponta do 
seu dedo, a fim de me refrescar a lingua, 
pois sou atormentado nesta chamma. 

25 E Abrahao lhe respondeo: Filho, 
lembra-te que recebeste os teus bens em tua 
vida, e que Lazaro nao teve senao males; 
por isso esta elle agora consolado, e tu em 
tormentos : 

26 E de mais, que entre nos, e vos esta 
firmado hum grande abysmo: de maneira 
que os que querem passar daqui para vos, 
nao podem, nem os de la passar para ca. 

27 E disse o rico: Pois eu te rogo, Pai, 
que o mandes a casa de meu pai: 

28 Pois que tenho cinco irmaos, para 
que lhes db testemunho, nao succeda virem 
tambem elles parar a este lugar de tormentos. 

29 E Abrahao lhe disse : Elles la tem a 
Moyses, e aos Profetas : oucao-os. 

30 Disse pois o rico : Nao, pai Abrahao: 
mas se for a elles algum dos mortos, hao de 
fazer penitencia. 

31 Porem Abrahao lhe respondeo: Se 
elles nao dao ouvidos a Moyses, e aos Pro¬ 
fetas, tao pouco se deixarao persuadir ainda 
quando haja de resuscitar algum dos mortos. 

CAPITULO XVII. 
Condcmnagdo do que dd escandalo aospeque- 

ninos. Deve-se perdoar sete vezes no dia 
ao que se arrepende. Quao poderosa seja 
a Je. Por mais que fagamos, sempre nos 
devemos ter em conta de servos inuteis. 
De dez leprosos, que Jesus curou, so hum 
he agradecido. Segunda vinda do Senhor 
ao Mundo, como hum relampago. 

DISSE Jesus a sens Discipulos: He 
impossivel que deixe de haver escan- 

dalos: mas ai daquelle por quem elles vem. 
2 Seria melhor para elle que se lhe atasse 

ao pescoyo huma pedra de moinho, e que 
fosse precipitado no mar, do que ser elle a 
causa de se escandalizar hum destes peque- 
ninos. 

3 Estai com cuidado sobre vos: Se teu 
irmao peccar contra ti, reprehende-o : e se 
elle se arrepender, perdoa-lhe. 

4 E se elle peccar sete vezes no dia contra 
ti, e sete vezes no dia te vier buscar, dizen- 
do : Peza-me, perdoa-lhe. 

5 E disserao os Apostolos ao Senhor: 
Augmenta-nos a fe. 

6 E o Senhor lhes disse: Se tiverdes fe 
como hum grao de mostarda, direis a esta 
amoreira: Arran^a-te, e transplanta-te no 
mar: e ella vos obedecera. 

7 Qual he pois de vos, o que tendo hum 
servo occupado em lavrar, ou em guardar 
gado, lhe diga, quando elle se recolhe do 
campo. Vai-te ja por-te a meza. 

8 E que antes lhe nao diga: Prepara-me 

a cba, e cinge-te, e serve-me, em quanto eu 
como, e bebo, e depois disto comeras tu, e 
beberas ? 

9 E quando o servo tenha feito tudo o 
que lhe ordenou, por ventura fica-lhe o Se¬ 
nhor em obiigacao ? 

10 Creio que nao. Pois assim tambem 
vos, depois de terdes feito tudo o que vos 
foi mandado, dizei: Somos huns servos inu¬ 
teis : fizemos o que deviamos fazer. 

11 Succedeo pois, que indo Jesus para 
Jerusalem, passava pelo meio de Samaria, 
e de Galilea. 

12 E ao entrar numa Aldeia, sahirao-lhe 
ao encontro dez homens leprosos, que se 
pozerao de longe: 

13 E levantarao a vos, dizendo: Jesus 
Mestre, tem compaixao de nos. 

14 Jesus tanto que os vio, disse-lhes : 
Ide mostrar-vos aos Sacerdotes. E resul- 
tou, quando hiao no caminho, ficarem 
limpos. 

15 E hum delies quando vio que havia 
ficado limpo, voltou atras, engrandecendo 
a Deos em altas vozes, 

16 E veio lanfar-se a seus pcs com o 
rosto em terra, dando-lhe as gray.as: e este 
era Samaritano. 

17 E respondendo Jesus, disse: Nao he 
assim, que todos os dez forao curados? e 
onde estao os outros nove ? 

18 Nao se achou quem voltasse, e viesse 
dar gloria a Deos, senao so este estrangeiro. 

19 E disse para elle: Levanta-te, vai: 
que a tua fe te salvou. 

20 E tendo lhe feito os Fariseos esta 
pergunta: Quando vira o Reino de Deos ? 
respondendo-lhes Jesus, disse: O Reino de 
Deos nao vira com mostras algumas exte- 
riores : 

21 Nem dirao: Ei-lo aqui, ou ei-lo acola. 
Porque eis-aqui esta o Reino de Deos den- 
tro de vos. 

22 Depois disse a seus Discipulos: La 
vira tempo, em que vos desejareis ver hum 
dia do Filho do Homem, e nao o vereis. 

23 Entao vos dirao: Ei-lo aqui esta, 
e ei-lo acola. Nao queirais ir, nem o 
sigais : 

24 Porque assim como o relampago, que 
fuzilando na regiao inferior do Ceo, faz 
clarao des de huma ate a outra parte: assim 
sera o Filho do Homem no seu dia. 

25 Mas he necessario que elle soffra pri- 
meiro muito, e que seja rejeitado deste 
povo. 

26 E o que succedeo em tempo de Noe, 
do mesmo modo succedera tambem quando 
vier o Filho do Homem, 

27 Elles comiao, e bebiao : casavao os 
homens com as mulheres, e as mulheres 
com os homens, ate o dia, em que Noe en- 
trou na area: e entao veio o diluvio, e fez 
perecer a todos. 
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28 E como succedeo tambem em tempo 
tie Lot: Estavao elles comendo, e bebendo: 
faziao compras, e vendas: plantavao, e 
edeficavao : 

29 Mas no dia, em que Lot sahio de 
Sodoma clioveo fogo, e enxofre do Ceo, 
que consumio a todos : 

30 Assim mesmo sera do dia em que se 
ha de manifestar o Filho do Homem. 

31 Naquella hora quem estiver no telha- 
do, e tiver os seus moveis em casa, nao 
despa a tirallos: e da mesma sorte quem 
estiver no campo, nao volte atras. 

32 Lembrai-vos da mulher de Lot. 
33 Todo o que procurar livrar a sua 

vida, perdella-ha : e todo o que a perder, 
salvalla-ha. 

34 Eu vos declaro : que naquella noite, 
de dous homens, que esliverem na mesma 
cama: hum sera tornado, e deixado o outro : 

35 E de duas mulheres, que estiverem 
moendo juntas ; huma sera tomada, e dei- 
xada a outra: de dous, que estiverem no 
campo: hum sera tornado, e deixado o 
outro. 

36 Replicando elles lhe disserao : Onde 
sera isso, Senhor ? 

37 Elles lhes respondeo : Onde quer que 
estiver o corpo, ajuntar-se-hao alii tambem 
as aguias. 

CAPITULO XVIII. 
A parabola do Juiz iniguo. Importa ser 

perseverante em orar. Parabola do Fari- 
seo, e do Publicano. Acolhe Jesus os me- 
ninos. So Deos he bom. 0 que guarda 
os seus Mandamentos, salva-se. Entris- 
tece-se hum rico, por lhe aconse-lhar o 
Senhor, que deixe tudo. Quao difficultoso 
seja entrar hum rico no Ceo. Premio dos 
que tudo deixdo por amor de Deos. Pre- 
diz o Senhor a sua morte. Cura hum c'ego 
perto de Jericb. 

T}* PROPOZ-LIIES tambem Jesus esta 
parabola, para mostrar que importa 

orar sempre, e nao cessar de o fazer, 
2 Dizendo: Havia em certa Cidade hum 

Juiz, que nao temia a Deos, nem respeitava 
os homens. 

3 Havia tambem na mesma Cidade huma 
viuva, que costumava vir buscallo, dizendo : 
Sustenta o meu direito contra o que con- 
tende comigo. 

4 E elle por muito tempo lhe nao quiz 
deferir. Mas por ultimo disse la comsigo : 
Ainda que eu nao temo a Deos, nem res- 
peito os homens : 

5 Todavia como esta viuva me impor- 
tuna, far-lhe-hei justipa, para que por fiin 
nao succeda, que vindo ella mais vezes me 
carregue de affrontas. 

6 Entao disse o Senhor : Ouvi o que diz 
este Juiz iniquo : 

7 E Deos nao fara justifa aos seus esco- 
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lhidos, que estao clamando a elle de dia, e 
de noite, e soffrera elle que os opprimao ? 

8 Digo-vos, que elle os vingara bem de- 
pressa. Mas quando vier o Filho do Ho¬ 
mem, julgais vos que achara elle alguma fe 
na terra ? 

9 E propoz tambem esta parabola a huns, 
que confiavao em si mesmos, como se fos- 
sem justos, e desprezavao aos outros. 

10 Subirao dous homens ao Templo a 
fazer oracao : hum Fariseo, e outro Publi¬ 
cano. 

11 O Fariseo posto em pe, orava la no 
seu interior desta forma : Graf as te dou, 
meu Deos, porque nao sou como os mais 
homens : que sao huns ladroes, huns injus- 
tos, huns adulteros : como he tambem este 
Publicano : 

12 Jejuo duas vezes na semana : pago o 
dizimo de tudo o que tenho. 

13 0 Publicano pelo contrario posto la 
de longe, nao ousava nem ainda levantar 
os olhos ao Ceo : mas batia nos peitos, 
dizendo: Meu Deos, se propicio a mim 
peccador. 

14 Digo-vos, que este voltou justificado 
para sua casa, e nao o outro : porque todo 
o que se exalta, sera humilhado : e todo o 
que se humilha, sera exaltado. 

15 E algumas pessoas lhe traziao tam¬ 
bem os seus meninos, para elle os tocar. O 
que vendo os Disci pulos, repelliao-os com 
palavras desabridas. 

16 Porem Jesus chamando a si os meni¬ 
nos, disse : Deixai vir a mim os meninos, 
e nao lho embaraceis : porque dos taes he 
o Reino de Deos. 

17 Em verdade vos digo : Todo o que 
nao receber o Reino de Deos, como hum 
menino, nao entrara nelle. 

18 Entao lhe fez esta pergunta hum ho¬ 
mem de qualidade, dizendo : Bom Mes- 
tre, que devo eu fazer para possuir a vida 
eterna ? 

19 E Jesus lhe respondeo : Porque me 
chamas tu bom ? ninguem he bom, senao 
so Deos. 

20 Tu sabes os Mandamentos: Nao ma- 
taras: Nao commetteras adulterio : Nao 
furtaras: Nao diras falso testemunho: Hon- 
raras a teu pai, e a tua mai. 

21 Disse o homem: Todos estes Man¬ 
damentos tenho eu guardado des da minha 
mocidade. 

22 O que tendo ouvido, Jesus disse-lhe: 
Ainda te falta huma cousa: vende tudo 
quanto tens, e da-o aos pobres, e teras hum 
thesouro no Ceo: e depois vem, e segue- 
rne. 

23 Quando elle ouvio isto, se entriste- 
ceo : porque era mui rico. 

24 E Jesus vendo que elle ficara triste, 
disse: Que difficultosa cousa he entrarem 
no Reino de Deos os que tem cabedaes. 
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25 Porque he mais facil entrar hum ca- 
melo pelo fundo de huma agulha, do que 
entrar hum rico no Reino de Deos. 

26 E disserao os que o ouviao: Visto 
isso quem he que pode salvar-se ? 

27 Respondeo-lhes Jesus : O que he im- 
possivel aos homens, he possivel a Deos. 

28 Entao disse Pedro : Eis-aqui estamos 
nos, que deixamos tudo, e te seguimos. 

29 Jesus lhes respondeo: Em verdade 
vos digo, que ninguem ha, que huma vez 
que deixou pelo Reino de Deos a casa, ou os 
pais, ou os irmaos, ou a mulher, ou os filhos, 

30 Logo neste Mundo nao receba muito 
mais, e no seculo futuro a vida etema. 

31 Depois tomou Jesus a parte os doze 
Apostolos, e lhes disse: Eis-aqui vamos 
para Jerusalem, e tudo o que esta escrito 
pelos Profetas tocante ao Filho do Homem, 
sera cumprido: 

32 Porque elle sera entregue aos Gentios, 
e sera escarnecido, e apoutado, e cuspido : 

33 E depois de o acoutarem, tirar-lhe- 
hao a vida, e elle resurgira ao terceiro dia. 

34 Mas os Apostolos nada disto compre- 
henderao, e era para elles este discurso hum 
segredo, e nao penetravao cousa alguma do 
que se lhes dizia. 

35 Succedeo porem, que quando Jesus 
hia chegando a Jerico, estava sentado a 
borda da estrada hum cego pedindo esmola. 

36 E ouvindo o tropel da gente que pas- 
sava, perguntou que era aquillo. 

37 E responderao-lhe, que era Jesus Na- 
zareno que passava. 

38 No mesmo tempo se poz elle a bra- 
dar, dizendo : Jesus filho de David, tem 
de mim piedade. 

39 E os que hiao adiante reprehendiao-o 
para que se calasse. Porem elle cada vez 
gritava mais: Filho de David, tem de mim 
piedade. 

40 Entao Jesus parando, mandou que 
lho trouxessem. E quando elle cbegou, 
fez-lhe pergunta, 

41 Dizendo : Que queres que te faf a ? 
E elle respondeo : Senhor, que eu veja. 

42 E Jesus lhe disse: Ve, a tuafe te salvou. 
43 E logo immediatamente vio, e o foi 

seguindo engrandecendo a Deos. E todo 
o povo assim que isto presenciou, deo lou- 
vor a Deos. 

CAPITULO XIX. 
Conversdo de Zaqueo. A parabola dos dez 

mar cos de prata. Predicgdo da ruina dos 
Judeos. Entrada de Jesus em Jerusalem, 
cuja futura destruigao o faz chorar. Vai 
ao Templo, e lanqafbra delle os tiegociantes. 

TENDO entrado em Jerico, atraves- 
sava Jesus a Cidade. 

2 E vivia nella hum homem chamado 
Zaqueo: e era elle hum dos principaes entre 
os Publicanos, e pessoa rica: 

3 E procurava ver a Jesus, para saber 
quem era: e nao o podia conseguir por 
causa da muita gente, porque era pequeno 
de estatura. 

4 E correndo a diante, subio a hum sy- 
comoro para o ver: porque por alii havia 
de passar. 

5 E quando Jesus chegou aquelle lugar, 
levantando os olhos alii o vio, e lhe disse: 
Zaqueo, desce depressa: porque importa 
que eu fique hoje em tua casa. 

6 E desceo elle a toda a pressa, e rece- 
beo-o gostoso. 

7 E vendo isto todos, murmuravao, di¬ 
zendo, que tinha hido hospedar-se em casa 
de hum homem pecCador. 

8 Entretanto Zaqueo posto na presenpa 
do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou 
para dar aos pobres ametade dos meus bens : 
e naquillo em que eu tiver defraudado a 
alguem, pagar-lho hei quadruplicado. 

9 Sobre o que lhe disse Jesus: Hoje en- 
trou a salvap ao nesta casa: porque este 
tambem he filho de Abrahao. 

10 Porque o Filho do Homem veio bus- 
car, e salvar o que tinha perecido. 

11 Ouvindo elles isto, continuando Je¬ 
sus a fallar, lhes propoz huma parabola, 
por occasiao de estar elle perto de Jerusa¬ 
lem : e porque cuidavao que o Reino de 
Deos se havia de manifestar cedo. 

12 Disse pois: Hum homem de grande 
nascimento foi para hum paiz muito dis— 
tante a tomar posse d’hum lleino, para de¬ 
pois voltar. 

13 E chamando dez servos seus, deo-lhes 
dez marcos de prata, e disse-lhes : Negociai 
ate eu vir. 

14 Mas os do seu paiz o aborreciao : e- 
enviarao nas suas costas Deputados, que 
fizessem este protesto: Nao queremos que 
este seja nosso Rei. 

15 E com effeito voltou elle com a posse 
do Reino tomada: e mandou chamar a- 
quelles servos, a quem dera o seu dinheiro, 
a fim de saber quanto cada hum tinha ne- 
gociado. 

16 Veio pois o primeiro dizendo: Se¬ 
nhor, o teu marco adquirio dez. 

17 E o Senhor lhe respondeo : Esta bem,. 
servo bom, porque foste fiel no pouco, se- 
ras Governador de dez Cidades. 

18 Veio depois o segundo dizendo, Se¬ 
nhor, o teu marco rendeo cinco. 

19 E o Senhor lhe respondeo: Se tu 
tambem Governador de cinco Cidades. 

20 Veio tambem o terceiro dizendo : Se¬ 
nhor, aqui tens o teu marco, que eu guar- 
dei embrulhado num lenpo : 

21 Porque tive medo de ti, que ds hum 
homem rigido: que tiras donde nao pozeste, 
e que recolhes o que nao semeaste. 

22 Disse-lhe o Senhor : Servo mao, pela 
tua mesma boca te condemno eu : tu sabias 
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que eu era hum liomem rigido, que tiro 
donde nao puz, e que recolho o que nao 
semeei: 

23 Logo porque nao metteste tu o meu 
dinheiro a Banco, para que cjuando viesse, 
o recebesse eu entao com os seus lucres ? 

24 E disse aos que estavao presentes : 
Tirai-lhe o marco de prata, e dai-o ao que 
tern dez. 

25 E elles Ihe responderao : Senhor, este 
ja tem dez. 

26 Pois eu vos digo, que a todo aquelle 
que tiver se lhe dara, e tera mais : mas ao 
que nao tem, se lhe tirara aindo isso mesmo 
que tem. 

27 Quanto porem aquelles meus inimigos, 
que nao quizerao que eu fosse seu Rei, 
trazei-mos aqui: e tirai-lhes a vida em minha 
presenca. 

28 E dito isto, hia Jesus a diante de todos 
subindo para Jerusalem. 

29 E aconteceo, que quando chegou perto 
de Bethfage, e de Bethania, no monte que 
se chama das Oliveiras, enviou dous Disci- 
pulos seus, 

30 Dizendo : Ide a essa Aldeia, que esta 
fronteira: entrando nella, achareis hum 
jumentinho atado, em que nunca montou 
pessoa alguma: desprendei-o, e trazei-o. 

31 E se alguem vos perguntar: Porque 
o soltais vos ? dir-lhe-heis assim : Porque o 
Senhor deseja servir-se delle. 

32 Partirao pois os que tinhao sido en- 
viados : e acharao la o jumentinho, como o 
Senhor lhes dissera. 

33 E quando elles estavao desprendendo 
o tal jumentinho, lhes disserao seus donos : 
Porque soltais vos esse jumentinho ? 

34 E elles responderao : Porque o Se¬ 
nhor tem necessidade delle. 

35 Trouxerao-o pois a Jesus. E lan- 
fando sobre o jumentinho os seus vestidos, 
fizerao-o montar em cirna. 

36 E por onde quer que elle passava, 
estendiao os seus vestidos no caminho. 

37 Mas quando ja hia chegando a de- 
scida do monte das Oliveiras, todos os seus 
Discipulos transportados de gosto, come^a- 
rao de chusma a louvar a Deos em altas 
vozes por todas as maravilhas que tinhao 
visto, 

38 Dizendo : Bemdito o Rei, que vem 
em Nome do Senhor, paz no Ceo, e gloria 
nas alturas. 

39 Entao alguns dos Fariseos, que se 
achavao entre o povo, disserao-lhe : Mes- 
tre, reprehende a teus Discipulos. 

40 Aos quaes elle respondeo. Seguro- 
vos, que se elles se calarem, clamarao as 
mesmas pedras. 

41 E quando chegou perto, ao ver a 
Cidade chorou Jesus sobrella, dizendo: 

42 Ah, se ao menos neste dia, que agora 
te foi dado, conhecesses ainda tu o que te 
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pode trazer a paz, mas por ora tudo isto esta 
encoberto aos teus olhos. 

43 Porque vira hum tempo funesto para 
ti: no qual os teus inimigos te cercarao de 
trincheiras, e te sitiarao: e te porao em 
aperto de todas as partes : 

44 E te derribarao por terra a ti, e a teus 
fdhos, que estavao dentro de ti, e nao deix- 
arao em ti pedra sobre pedra : por quanto 
nao conheceste o tempo da tua visitacao. 

45 E havendo entrado no Templo, eo- 
meyou a lanpar fora todos os que vendiao, 
e compravao nelle, 

46 Dizendo-lhes : Esta escrito : Que a 
minha Casa, he Casa de orajao. E vos 
tendes feito della hum covil de ladroes. 

47 E todos os dias ensinava no Templo. 
Mas os Principes dos Sacerdotes, e os Es- 
cribas, e os Principaes do povo andavao 
vendo como o haviao de perder : 

48 Mas nao achavao meio de lhe fazerem 
mal. Porque todo o Povo estava suspenso 
quando o ouvia. 

CAPITULO XX. 
Querem os Sacerdotes, e Doutores da Lei 

saber, donde tem Jesu Christo a authori¬ 
dade. Elle os faz enmudecer com outra 
pergunta. A parabola dos que tomarao 
huma vinha de renda. Deve-se pagar o 

< tributo a Cesar. Erro dos Sadduceos refu- 
tado. Chama David seu Senhor ao Messias. 
0 orgidho dos Doutores da Lei. Quer 
Jesus que haja delles cautela. 

ACONTECEO hum daquelles dias, 
que estaado Jesus no Templo ensinando 

ao povo, e annunciando o Evangelho, se 
ajuntarao os Principes dos Sacerdotes, e os 
Escribas com os Anciaos, 

2 E fallarao-lhe nestes termos: Dizenos, 
com que authoridade fazes tu estas cousas ? 
ou: Quem he que te deo este poder ? 

3 E respond end o Jesus, lhes disse : Tam- 
bem eu vos farei huma pergunta. Respon- 
dei-me : 

4 O baptismo de Joao era do Ceo, ou 
era dos liomens ? 

5 Mas elles discorriao dentro de si, di¬ 
zendo : Se dissermos que era do Ceo, dira: 
Porque razao logo nao crestes nelle ? 

6 E se dissermos, que era dos homens, 
todo o povo nos apedrejara : porque elles 
tem por certo que Joao era hum Profeta. 

7 Responderao pois que nao sabiao 
donde era. 

8 Disse-lhes entao Jesus : Pois nem eu 
vos direi, com que authoridade fajo estas 
cousas. x 

9 E comefou a dizer ao povo esta para¬ 
bola : Hum homem plantou huma vinha, e 
arrendou-a a huns fazendeiros: e elle esteve 
ausente por muitos tempos. 

10 E em huma occasiao enviou hum dos 
seus servos aos fazendeiros, para que lhe 
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dessem do fruto da vinha. Elies depois de o 
ferirem, recambiarao-o sem cousa ajguma. 

11 E lornou a enviar outro servo. Mas 
elles ferindo tambem a este, e carregando-o 
de affrontas, o despedirao vazio. 

12 Tornou a enviar ainda terceiro : elles 
ferindo tambem a este o deitarao fora. 

13 Disse entao o Senhor da vinha : Que 
hei de fazer ? mandarei meu filho amado: 
sem dhvida que quando o virem, lhe guar- 
darao respeito. 

14 Quando os fazendeiros o virao discor- 
rerao entre si, dizendo : Este he o herdeiro, 
matemo-lo, para fazer nossa a heranpa. 

15 E lanpando-o fora da vinha, o mata- 
rao. Que lhes fara pois o Senhor da vinha? 

16 Vira, e acabara de todo com aquelles 
fazendeiros, e dara a vinha a outros. O que 
ouvindo elles, lhe disserao: Deos tal nao 
permitta. 

17 E elle olhando para elles, disse : Pois 
que quer dizer isto, que esta escrito : A pe- 
dra, que desprezarao os edificadores, esta 
veio a ser a principal do angulo? 

18 Todo o que cahir sobre aquella pedra, 
ficara quebrantado : e sobre quem ella cahir, 
sera feito em migalhas. 

19 E os Principes dos Sacerdotes, e os 
Escribas lhe desejavao lanpar as maos na- 
quella hora : mas temerao ao povo : e isto 
porque entenderao que contra elles havia 
proposto esta parabola. 

20 Com o olho pois nelle mandarao es- 
pias, que se disfarcassem em h omens de 
bem, para o apanharem no que dizia, a fim 
de o entregarem a jurisdicpao, e poder do 
Governador. 

21 Estes pois lhe fizerao huma pergunta, 
dizendo: Mestre, sabemos que fallas, e en- 
sinas rectamente: e que nao fazes exceppao 
de pessoas, mas que ensinas o caminho de 
Deos em verdade : 

22 He-nos permittido dar o tributo a 
Cesar, ou nao ? 

23 E entendendo Jesus a astucia delies, 
lhes disse : Porque me tentais ? 

24 Mostrai-me ca hum dinheiro: De 
quem he a imagem, e a inscrippao que 
tem : Respondendo elles lhe disserao : De 
Cesar. 

25 Entao lhe disse o Senhor: Pagai logo 
a Cesar o que he de Cesar: e a Deos o que 
he de Deos. 

26 E nao poderao reprehender as suas 
palavras diante de povo'"*. antes admirados 
da sua resposta, se callarao. 

27 Chegarao depois alguns dos Saddu- 
ceos, que dizem que nao ha resurreipao, e 
lhe fizerao esta pergunta. 

28 Dizendo : Mestre, Moyses nos deixou 
escrito : Se morrer o irmao d’algum, tendo 
mulher, e este nao deixar filhos, que se case 
com ella o irmao do tal, e de successao a 
seu irmao: 
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29 Havia pois sete irmaos: o primeiro 
dos quaes casou, e morreo sem filhos. 

30 Casou tambem o segundo com a viuva, 
e morreo sem filho. 

31 Casou depois com ella o terceiro. E 
assim successivamente todos os sete, os quaes 
tambem morrerao sem deixar successao. 

32 Morreo em fim tambem a mulher de¬ 
pois de todos elles. 

33 Quando for pois a resurreipao, de qual 
defies sera ella mulher ? pois que o foi de 
todos sete. 

34 E Jesus lhes disse: Os filhos deste 
seculo casao homens com mulheres, e mu- 
lheres com homens : 

35 Mas os que forem julgados dignos da- 
quelle seculo, e da resurreipao dos mortos, 
nem os homens desposarao mulheres, nem 
as mulheres homens : 

36 Porque nao poderao jamais morrer: 
por quanto sao iguaes aos Anjos, e sao filhos 
de Deos: visto serem filhos da resurreipao. 

37 E que os mortos hajao de resuscitar, 
o mostrou tambem Moyses ao pe da parpa, 
quando chamou ao Senhor o Deos de Abra- 
hao, e o Deos de Isaac, e o Deos de Jacob. 

38 Ora Deos nao o he de mortos, mas de 
vivos : porque todos vivem para elle. 

39 E respondendo alguns dos Escribas, 
lhe disserao : Mestre, disseste bem. 

40 E dalli em diante nao se atreverao 
mais a fazer-lhe pergunta alguma. 

41 Mas Jesus lhes disse: Como dizem 
que o Christo he filho de David ? 

42 Porque David mesmo no Livro dos 
Salmos diz : Disse o Senhor ao meu Senhor, 
senta-te a minha mao direita, 

43 Ate que eu ponha os teus inimigos 
por escabello de teus pes. 

44 Logo David lhe chama Senhor: pois 
como he elle seu filho ? 

45 Estando-o porem ouvindo todo o povo, 
disse Jesus a seus Discipulos: 

46 Guardai-vos dos Escribas, que que- 
rem andar com roupas talares, e gostao de 
ser saudados nas prapas, e das primeiras 
cadeiras nas Synagogas, e dos primeiros as- 
sentos dos banquetes: 

47 Que devorao as casas das viuvas, fin- 
gindo largas orapoes. Estes taes receberao 
maior condemnapao. 

CAPITULO XXI. 
Huma pobre viuva lanqa no gazofylacio mais 

do que as pessoas ricas. Prediz Jesu 
Christo a ruina do Ternplo. Dispoe a seus 
Discipulos,para o tempo das guerras, e tri- 
bulaqoes. Sinaes, que hao de preceder a 
segunda vinda. He necessario preparar-se 
cada hum corn a abstinencia, com o desprezo 
do Mundo, com as vigilias, e com a oraqao. 

ESTANDO Jesus olhando vio os ricos, 
que lanpavao as suas offrendas no ga¬ 

zofylacio. 
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2 E vio tambem huma pobrezinha viuva, 
que lanpava duas pequenas moedas. 

3 E disse : na verdade vos digo, que esta 
pobre viuva lanpou mais que todos os outros. 

4 Porque todos esses fizerao a Deos 
offertas daquillo, que tinhao em abundancia: 
mas ella deo da sua raesma indigencia tudo 
o que lhe restava para o seu sustento. 

5 E dizendo-lhe alguns a respeito do 
Ternplo, que estava ornado de bellas pedras, 
e de magnificos Donativos, Jesus lhes re- 
spondeo : 

6 No tocante a estas cousas que vedes, 
virao dias, em que nao ficara pedra sobre 
pedra, que nao seja demolida. 

7 Entao lhe fizerao esta pergunta dizen- 
do: Mestre, ‘quando sera isto, e que sinal 
havera quando assim comecar a cumprir-se ? 

8 Respondeo-lhes Jesus: Vede nao sejais 
enganados : porque muitos hao de vir de- 
baixo de meu Nome, dizendo, eu sou: e 
este tempo esta proximo: mas guardai-vos 
de ir apos elles. 

9 E quando ouvirdes fallar de guerras, e 
de tumultos, nao vos assusteis: estas cousas 
sim devem succeder primeiro, mas nao sera 
logo o fim. 

10 Entao lhes dizia : Levantar-se-ha Na- 
pao contra Napao, e’Reino contra Reino. 

11 E havera grandes terremotos por varias 
partes, e epidemias, e fomes, e apparecerao 
cousas espantosas, e grandes sinaes do Ceo. 

12 Mas antes de tudo isto lancar-vos-hao 
elles as maos, e perseguir-vos-hao entregan- 
do-vos as Synagogas, e aos carceres, levando- 
vos a presenpa dos Reis, e dos Governa- 
dores, por causa do meu Nome: 

13 E isto vos sera occasiao de dardes 
testemunho. 

14 Gravai pois nos vossos corapoes, o 
nao premeditar como haveis de responder: 

15 Porque eu vos darei huma boca, e 
huma sabedoria, a qual nao poderao resistir, 
nem contradizer todos os vossos inimigos. 

16 E sereis entregues por vossos pais, e 
irmaos, e parentes, e amigos, e farao morrer 
a alguns de vos-outros : 

17 E sereis aborrecidos de todos por 
causa do meu Nome : 

18 Entretanto nao se perdera hum cabello 
da vossa cabepa. 

19 Na vossa paciencia possuireis as vos- 
sas almas. 

20 Quando virdes pois que Jerusalem he 
sitiada de hum exercito, entao sabei que esta 
proxima a sua desolapao : 

21 Os que nesse tempo se acharem em 
Judea, fujao para os montes : e os que den- 
tro da Cidade, retirem-se : e os que nos 
campos, nao entrem nella : 

22 Porque estes sao dias de vinganpa, 
para que se cumprao todas as cousas, que 
estao escritas. 

23 Mas ai das que estiverem prenhes, e 
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das que entao criarem naquelles dias : por¬ 
que havera grande aperto sobre a terra, e 
ira contra este povo. 

24 E cahirao ao fio da espada: e serao 
levados cativos a todas as Nacoes, e Jerusa¬ 
lem sera pizada dos Gentios : ate se com- 
pletarem os tempos das Nacoes. 

25 E havera sinaes no Sol, e na Lua, e 
! nas Estrellas, e na terra consternapao das 
Gentes pela confusao em que as pora o bra- 
mido do mar, e das ondas : 

26 Mirrando-se os homens de susto, e 
na expectapao do que vira sobre todo o 
Mundo: (porque as Virtudes dos Ceos se 
abalarao : 

27 E entao verao o Filho do Ilomem, 
que vira sobre huma nuvem com grande 
poder, e magestade. 

28 Quando comeparem pois a cumprir-se 
estas cousas, olhai, e levantai as vossas ca- 
bepas : porque'esta perto a vossa redempcao. 

29 Propoz-lhes depois este simile : Olhai 
para a figueira, e para as mais arvores : 

30 Quando ellas comepao ja a produzir 
de si fruto, conheceis vos que esta perto o 
Estio. 

31 Assim tambem quando vos virdes que 
vao succedendo estas cousas, sabei que esta 
perto o Reino de Deos. 

32 Em verdade vos affirmo, que esta ge- 
rapao nao passara, em quanto se nao cum- 
prirem todas estas cousas. 

33 Passara o Ceo, e a terra: mas as mi- 
nhas palavras nao passarao. 

34 Velai pois sobre vos, para que nao 
succeda que os vossos corapoes se facao 
pezados com as demazias do comer, e do 
beber, e com os cuidados desta vida: e 
para que aquelle dia vos nao apanhe de 
repente. 

35 Porque elle assim como hum laco 
prendera a todos, os que habitao sobre a 
face de tod a a terra. 

36 Vigiai pois, orando em todo o tempo, 
a fim de que vos fapais 'jdignos de evitar 
todos estes males, que tern de succeder, e de 
vos presentardes com confianpa diante do 
Filho do Ilomem. 

37 Ora Jesus de dia ensinava no Ternplo : 
e de noite sahia a ficar no monte, que se 
chama das Oliveiras. 

38 E todo o povo hia ter com elle de ma- 
drugada para a ouvir no Ternplo. 

CAPITULO XXII. 

Tratao os Principes dos Sacerdotes de dar a 
morte a Jesn Christo. Judas Iho vende. 
Manda o Senhor preparar o necessario 
para celehrar a Pascoa. Consagra o pao, 
e vinho no seu Corpo, e Sangue, e ordena 
Sacerdotes os Apostolos. Disputdo estes 
entre si a primazia. Ora Jesus pela ft de 
Pedro. Prediz-lhe as suas negagoes. Al- 
legoria das duas espadas. Oragdo do Horto. 
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Agonia, e suor de sangue. A mu prizao. 
He levado a presenqa do Pontijice. Nega- 
o Pedro tres vezes. Opprobrios indignos, 
que Jesus padece dos Ministros. Pile se 
confessa Filho de Deos em presenqa de 
todo o Conselho. 

Xj'STAVA pois chegada a festa dos paes 
asmos, que se chama a Pascoa ; 

2 E os Principes dos Sacerdotes, e os 
Escribas andavao buscando modo de tira- 
rem a vida a Jesus : porem temiao o povo. 

3 Ora Satanas entrou em Judas, que 
tinda por sobrenome Iscariotes, hum dos 
doze: 

4 E foi, e tratou com os Principes dos 
Sacerdotes, e com os Magistrados, de como 
lho entregaria. 

5 E elles folgarao com isso, e ajustarao 
de lhe darem dinheiro. 

6 E Judas deo tambem a sua palavra. 
Para o que buscava occasiao opportuna de 
lho entregar sem tumulto. 

7 Entretanto chegou o dia dos paes as¬ 
mos, no qual era necessario^ immolar-se a 
Pascoa. 

8 Enviou pois Jesus a Pedro, e a Joao, 
dizendo : Ide apparelhar-nos a Pascoa, para 
a comermos. 

9 E elles lhe perguntarao: Onde queres 
tu que nos ta apparelhemos ? 

10 E respondeo-lhes Jesus: Tanto que 
vos entrardes na Cidade, sahir-vos-ha ao en- 
contro hum certo homem, que levara huma 
bilha de agua : ide seguindo-o ate a casa, 
em que elle entrar, 

11 E direis ao Pai de familia da casa: 
o Mestre te manda dizer: Onde esta o apo- 
sento, que tu me das, para eu nelle comer a 
Pascoa com os rneus Discipulos. 

12 E elle vos mostrara huma grande sala 
toda ornada, e alii fazei os prepares. 

13 Indo elles pois acharao tudo como 
o Senhor lhes dissera, e prepararao a 
Pascoa. 

14 E chegada que foi a hora, poz-se 
Jesus a meza, e com elle os doze Apos¬ 
tolus : 

15 E disse-lhes: Tenho desejado ancio- 
samente comer comvosco esta Pascoa, antes 
da minha Paixao. 

16 Porque vos declare, que a nao toma- 
rei mais a comer, ate que ella se cumpra no 
Reino de Deos. 

17 E depois de tomar o Calis, deo gra- 
pas, e disse: Tomai-o, e distribui-o entre 
vos: 

18 Porque vos declaro, que nao torna- 
rei a beber do fruto da vide, em quanto nao 
chegar o Ileino de Deos. 

19 Tambem depois de tomar o pao deo 
grapas, e partio-o, e deo-lho, dizendo : Este 
he o meu Corpo, que se da por vos: fazei 
isto em memoria de'mim. 

20 Tomou tambem da mesma sorte o 

Calis, depois de cear dizendo: Este Calis 
he o Novo Testamento em meu Sangue, 
que sera derramado por vos. 

21 Entretanto eis ahi a mao de quern me 
ha de entregar, esta a meza comigo. 

22 E na verdade o Filho do Homem vai, 
segundo o que esta decretado: mais ai 
daquelle homem, por quern ella ha de ser 
entregue. 

23 Comeparao elles entao a perguntar 
entre si, qual delies seria o que tal houvesse 
de fazer. 

24 E excitou-se tambem entrelles a ques- 
tao, sobre qual delies se devia reputar o 
maior. 

25 Porem Jesus lhes disse : Os Reis dos 
Gentios dominao sobrelles: e os que tern 
sobrelles authoridade, chamao-se Bemfei- 
tores. 

26 Nao ha de ser porem assim entre vos- 
outros: mas o que entre vos he o maior, 
fapa-se como o mais pequeno: e o que go- 
verna, seja como o que serve. 

27 Porque qual he maior, o que esta 
sentado a meza, ou o que serve ? nao he 
maior o que esta sentado a meza: Pois eu 
estou no meio de vos-outros, assim como o 
que serve. 

28 Mas vos-outros sois os que haveis 
permanecido comigo nas minhas tentapoes : 

29 E por isso eu preparo o Reino para 
vos outros, como meu Pai o tem preparado 
para mim. 

30 Para que comais, e bebais a minha 
meza no meu Reino: e vos senteis sobre 
thronos, para julgar as doze Tribus de 
Israel. 

31 Disse mais o Senhor : Simao, Simao, 
eis-ahi vos pedio Satanas com instancia, 
para vos joeirar como trigo : 

32 Mas eu roguei por ti, para que a'tua 
fe nao falte : e tu em fmi depois de conver- 
tido, conforta a teus irmaos. 

33 Respondeo-lhe Pedro: Senhor, eu 
estou prompto a ir comtigo, tanto para a 
prizao, como a morrer. 

34 Mas Jesus lhe disse: Declaro-te, 
Pedro, que nao cantara hoje o gallo, sem 
que tu por tres vezes nao hajas negado que 
me conheces. Depois perguntou-lhes : 

35 Quando eu vos mandei caminhar sem 
bolsa, e sem alforje, e sem papatos, faltou-vos 
por ventura alguma cousa ? 

36 E elles responderao; Nada. Pro- 
seguio logo Jesus: Pois agora quem tem 
bolsa, tome-a; e tambem alforje : e o que 
a nao tem, venda a sua tunica e compre 
espada. 

37 Porque vos digo, que he necessario, 
que se veja cumprido em mim ainda isto 
que esta escrito : E foi reputado por hum 
dos iniquos. Porque as cousas que dizem 
respeito a mim, vao ja a ter o seu cumpri- 
mento. 
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38 Mas elles respondferao: Senhor, eis- 
aqui estao duas espadas. E Jesus lhes 
disse: Basta. 

39 E tendo sahido, foi dalli como costu- 
mava para o Monte das Oliveiras. E seus 
Discipulos o seguirao tambem. 

40 E quando chegou aquelle lugar, lhes 
disse : Orai para que nao entreis em ten- 
tacao. 

j 

41 E Jesus se arrancou delies obra de 
hum tiro de pedra: e posto de joelhos, 
orava, 

42 Dizendo: Pai, se he do teu agrado 
transfere, de mini este Calis: Nao se fapa 
com tudo a minha vontade, senao a tua. 

43 Entao lhe appareceo hum Anjo do 
Ceo, que o confortava. E posto em agonia, 
orava Jesus com maior instaneia. 

44 E veio-lhe hum suor, como de gotas 
de sangue, que corria sobre a terra. 

45 Depois tendo-se levantado da orapao, 
e vindo ter com seus Discipulos,1 achou-os 
dormindo de tristeza, 

46 E disse-lhes: Que, vos dormis ? le- 
vantai-vos, orai, para que nao entreis em 
tentacao. 

) 

47 Estando elle ainda fallando, eis-que 
chega hum tropel de gente : e hum dos doze 
que se chamava Judas, vinha a. testa delles: 
o qual se chegou a Jesus para o beijar. 

48 E Jesus lhe disse : Judas, basta que 
entregas o Filho do Homem, dando-lhe 
hum osculo? 

49 Entao os que estavao com Jesus, 
vendo no que isto viria a parar, disserao 
para elle : Senhor, firamo los a espada ? 

50 E hum delles deo hum golpe num 
servo do Summo Pontifice, e cortou-lhe a 
orelha direita. 

51 Mas respondendo Jesus disse : Dei- 
xai os, basta. E tendo-lhe tocado a orelha, 
o sarou. 

52 E voltando-se Jesus para os Principes 
dos Sacerdotes, e para os Magistrados do 
templo, e para os Anciaos, que tinhao 
vindo contra elle, disse : Viestes armados 
d’espadas e de varapaos como contra hum 
ladrao ? 

53 Havendo eu estado cadadia comvosco 
no Templo, nunca estendestes as maos con¬ 
tra mim: porem esta he a vossa hora, e o 
poder das trevas. ,5 

54 Prendendo logo a Jesus, o levarao a 
casa do Summo Pontifice: e Pedro o hia 
seguindo de longe. 

55 E tendo-se accendido fogo no meio 
do pateo, e sentando-se todos em roda, 
estava Pedro no meio delles. 

56 Entao huma escrava, que o vio sen- 
tado ao lume, depois de encarar bem nelle, 
disse: Este tambem era da companhia da- 
quelle homem. 

57 Mas Pedro o negou, dizendo: Mu- 
lher, eu nao o conhepo. 
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58 E dahi a pouco vendo-o outro, disse- 
lhe : Tu tambem es dos taes. Ao que Pe¬ 
dro respondeo : Homem, nao o sou. 

59 E tendo-se passado o intervallo quasi 
de huma hora, affirmava outro o mesmo, 
dizendo: Certamente que este tambem 
estava com elle : pois que tambem he Ga¬ 
lileo. 

60 E Pedro lhe respondeo: Ilomem, eu 
nao sei que he o que tu dizes. E no mesmo 
ponto, quando elle ainda fallava, cantou o 
gallo. 

61 E voltando-se o Senhor poz os olhos 
em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra 
do Senhor, como lhe havia dito: Antes que 
o gallo cante, me negaras tres vezes: 

62 E tendo sahido para fora, chorou 
Pedro amargamente: 

63 Entretanto os que tinhao prezo a 
Jesus, faziao escarneo delle, ferindo-o. 

64 E vendarao-lhe os olhos, e davao-lh 
na cara: e perguntavao-lhe, dizendo: Adi- 
vinha quem he o que te deo ? 

65 E diziao outras muitas affrontas, blas- 
femando contra elle. 

66 E depois que foi dia se ajuntarao os 
Anciaos do povo, e os Principes dos Sacer¬ 
dotes, e os Escribas, e o levarao ao seu 
conselho, dizendo alii: Se tu es o Christo : 
dize-no-lo. 

67 E respondeo-lhes Jesus: Se vo lo 
disser, nao me haveis de dar credito : 

68 E tambem se vos fizer qualquer per- 
gunta, nao me haveis de responder, nem 
deixar ir. 

69 Mas depois disto estara sentado o 
Filho do Homem a mao direita do poder de 
Deos. 

70 Entao disserao todos: Logo tu es o 
Filho de Deos ? Respondeo elle: Vos o 
dizeis, que eu o sou. 

71 E elles proseguirao: Que mais teste- 
munho nos he necessario ? quando nos mes- 
mos o ouvimos da sua boca. 

CAPITULO XXIII. 
He Jesus levado a presented de Pilatos. Este 

o remette a Herodes, donde torna a vir 
para Pilatos. Quer este livrallo. Pede 
o povo que solte antes a Barrabds. Instao 
os Judeos pela condenmagdo de Jesus, e 
Pilatos, o entrega a ser crucificado. He 
constrangido Simdo a levar-lhe a Cruz. 
Crucijiqdo-o entre dous ladrdes. Ora pe- 
los que lhe dao a morte. He illudido de 
grandes, e pequenos. Dao-lhe a beber 
vinagre. 0 bom ladrao comvertido, e 
premiado. Escurece-se o Sol, e rasga-se 
o veo do Templo. Espira Jesus. 0 Cen- 
turido o reconhece Filho de Deos. Jose 
o enterra. 

LEVANTANDO-SE toda a multidao 
dos daquelle Conselho, levarao Jesus 

a Pilatos. 
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2 E comeparao a accusallo, dizendo : A 
este temos achado pervertendo a nossa Na- 
pao, e vedando dar tributo a Cesar, e di¬ 
zendo, que elle he o Christo Rei. 

3 E Pilatos lhe perguntou, dizendo: Tu 
ds o Rei dos Judeos ? E elle respondendo, 
disse : Tu o dizes. 

4 Entao disse Pilatos aos Principes dos 
Sacerdotes, e ao povo : Eu nao acho neste 
homem crime algum. 

5 Mas elles porfiavao cada vez mais, di¬ 
zendo : Elle subleva o povo com a doutrina 
que prega por toda a Judea, desde Galilea, 
onde comepou, ate aqui. 

6 E Pilatos ouvindo fallar de Galilea, 
perguntou se era Galileo aquelle homem 

7 E quando soube que era da jurisdicpao 
de Herodes, remetteo-o ao mesmo Herodes, 
o qual naquelles dias pessoalmente se achava 
tambem em Jerusalem. 

8 E Herodes tendo visto a Jesus, folgou 
muito : porque de longo tempo tinha desejo 
de over, por ter ouvido dizer delle muitas cou- 
sas, e esperava ver-lhe fazer algum milagre. 

9 Fez-lbe pois muitas perguntas. Mas 
elle a nenhuma deo resposta. 

10 E os Principes dos Sacerdotes, e os 
Escribas estavao alii presentes accusando-o 
com grande instancia. 

11 Herodes por6m com os do seu exercito 
desprezou-o : e fez escarneo delle tendo-o 
mandado vestir de huma vestidura branca, 
e tornou-o a enviar a Pilatos. 

12 E naquelle dia ficarao amigos Hero¬ 
des, e Pilatos : porque estavao antes inimi 
gos hum do outro. 

13 Pilatos pois tendo chamado os Prin¬ 
cipes dos Sacerdotes, e os Magistrados, e 
o povo, 

14 Lhesdisse: Vosapresentastes me este 
homem, como perturbador do povo, e vede 
que fazendo-lhe eu perguntas diante de vos- 
outros, nao achei neste homem culpa al- 
guma daquellas de que o accusais. 

15 Nem Herodes tao pouco : porque vos 
remetti a elle, e eis-que nada se lhe tem 
provado que merepa morte. 

16 Soltallo-hei logo depois de o castigar. 
17 Ora Pilatos estava precisado a soltar- 

lhes pela festa hum criminoso. 
18 Por isso todo o povo gritou a huma 

voz dizendo: Faze morrer este, e solta-nos 
Barrabas, 

19 0 qual havia sido prezo por causa de 
huma sedipao feita na Cidade, e por causa 
de hum homicidio. 

20 E Pilatos, que desejava livrar a Jesus, 
fallou'de novo aos Judeos. 

21 Mas elles tornarao agritar, dizendo: 
Crucifica-o, crucifica-o. 

22 E terceira vez lhes disse Pilatos : Pois 
que mal fez elle ? eu nao acho nelle cousa 
alguma de morte: irei logo castigallo, e 
deiois soltallo-hei. 

Port. Test.] 

23 Mas elles instavao pedindo a grandes 
vozes que fosse crucificado: e cresciao mais 
as suas vozes. 

24 Em fim ordenou Pilatos, que se exe- 
cutasse o que elles pediao. 

25 No mesmo tempo soltou-lhes aquelle, 
que havia sido prezo por causa do homici- 
do, e da sedipao, que era quem elles pe¬ 
diao, e permittio-lhes que fizessem de Jesus 
o que quizessem. 

26 Indo-o ja levando, pegarao num 
certo homem de Cyrene, chamado Simao 
que vinha de huma granja : e pozerao a 
Cruz sobrelle, para que a levasse apos de 
Jesus. 

27 E seguia-o huma grande multidao de 
povo, e de mulheres : que batendo nos pei- 
tos o choravao, e lamentavao. 

28 Mas Jesus voltando-se para ellas, 
lhes disse : Filhas de Jerusalem, nao cho- 
reis sobre mim, mas chorai sobre vos mes- 
mas, e sobre vossos filhos. 

29 Porque sabei que vira tempo, em 
que se dira: Ditosas as que sao estereis, e 
ditosos os ventres que nao gerarao, e ditosos 
os peitos que nao derao de mamar. 

30 Entao comeparao os homens a dizer 
aos'montes : Cahi sobre nos, e aos oiteiros: 
Cobri-nos. 

31 Porque se isto se faz no lenho verde, 
que se fara no secco ? 

32 E erao tambem levados com Jesus 
outros dous, que erao malfeitores, para se 
lhes dar a morte. 

33 E depois chegarao ao lugar que se 
chama Calvario, alii o crucifiearao a elle: 
e aos ladroes, hum a direita, e outro a 
esquerda. 

34 E Jesus dizia : Pai, perdoa-lhes : por¬ 
que nao sabem o que fazem. Dividindo 
pordm os seus vestidos, sortearao-os. 

35 Entretanto estava o povo olhando para 
elle, e os Principes dos Sacerdotes com o 
povo o escameciao, dizendo: Quem salvou 
aos outros, que se salve a si, se este he o 
Christo escolhido de Deos. 

36 E da mesma sorte o escameciao os 
soldados, chegando-se a elle, e offerecendo- 
Ihe a beber vinagre. 

37 E dizendo : Se tu ds o Rei dos Ju¬ 
deos, salva-te a ti mesmo. 

38 E estava tambem sobre elle hum Ti- 
tulo, escrito em letras Gregas, e Latinas, e 
Hebraicas, o qual dizia : Este he o Rei dos 
Judeos. 

39 E hum d’aquelles ladroes, que esta¬ 
vao dependurados, blasfemava contra elle, 
dizendo: Se tu es o Christo, salva-te a ti 
mesmo, e a nos-outros. 

40 Mas o outro respondendo, o reprehen- 
dia, dizendo : Nem ainda tu temes a Deos, 
estando no mesmos supplicio. 

41 E nos-outros o estamos na verdade 
justamente, porque recebemos o castigo que 
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merecem as nossas obras: mas este nenhum 
mal fez. 

42 E dizia a Jesus: Senhor, lembra-te 
de mim, quando entrares no teu Reino. 

43 E Jesus lhe respondeo : Em verdade 
te digo: Que hoje seras comigo no Paraiso. 

44 Era entao quasi a bora sexta, e toda 
a terra ficou coberta de trevas ate a hora 
nona. 

45 Escureceo-se tambem o Sol: e ras- 
gou-se pelo meio o veo do Templo. 

46 E Jesus dando hum grande brado, 
disse: Pai, nas tuas maos encommendo o 
meu espirito. E dizendo estas palavras, 
espirou. 

47 O Centuriao porem, que tinha visto 
o que succedera, deo gloria a Deos, dizen¬ 
do ; Na verdade que este homem era justo. 

48 E todo o povo que assistia a este es- 
pectaculo, e via o que passava, retirava-se 
batendo nos peitos. 

49 Todos os que erao do eonhecimento 
de Jesus : e as mulheres, que o tinhao se- 
guido desde Galilea, estavao da mesma 
sorte vendo estas cousas la de parte. 

50 E eis-que hum varao por nome Jose, 
que era Senador, varao bom e justo : 

51 Que nao tinha consentido com a de- 
terminapao dos outros, nem com o que elles 
tinhao obrado, de Arimathea, Cidade de 
Judea, o qual tambem esperava o Reino de 
Deos: 

52 Este homem pois foi ter com Pilatos, 
e pedio-lhe o Corpo de Jesus : 

53 E depois que o desceo, amortalhou-o 
num lencol, e depositou-o num sepulcro 
aberto em rocha, onde ainda ninguem tinha 
sido posto. 

54 Era entao dia da preparapao, e ja 
raiava o Sabbado. 

55 Ora as mulheres, que tinhao vindo de 
Galilea com Jesus, indo atrhs de Jose, ob- 
servarao o sepulcro, e como o Corpo de 
Jesus fora nelle depositado. 

56 E voltando prepararao aromas, e bal- 
samos : e quanto ao dia de Sabbado, estive- 
rao sem fazer cousa alguma, segundo a 
Lei. 

CAPITULO XXIV. 
Vdo as mulheres ao sepulcro corn aromas 

para emhalsamar o Corpo do Senhor. Hum 
Anjo Ihes diz, que elle ja resurgira. Vdo 
dizello aos Apostolos, e estes as ndo crem. 
Recorre Pedro ao sepulcro, e ndo acha o 
Corpo de Jesus. Apparece o Senhor a 
dous Discipulos, que hiao para Emmaus. 
Apparece tambem a todos os Apostolos, e 
manda-lhes que o toquem. Come com 
elles. Promette-lhes o Espirito Santo, e 
sbbe aos Ceos. 

"jV/TAS no primeiro dia da semana vierao 
muito cedo ao sepulcro, trazendo os 

aromas, que haviao preparado : 
* 82 

2 E acharao que a pedra estava revolvida 
do sepulcro. 

3 Entrando depois dentro, nao acharao 
o Corpo do Senhor Jesus. 

4 E aconteceo, que estando por isso con- 
sternadas, eis-que apparecerao junto dellas 
dous homens, vestidos de brilhantes roupas. 

5 E como estivessem medrosas, e com 
os olhos no chao, disserao para ellas : Por- 
que buscais entre os mortos ao que vive ? 

6 Elle nao esta aqui, mas resuscitou : 
lembrai-vos do que elle vos declarou, quan¬ 
do ainda estava em Galilea. 

7 Dizendo; Importa que o Filho do 
homem seja entregue nas maos de homens 
peccadores, e que seja crucificado, e que 
resuscite ao terceiro dia. 

8 Entao se lembrarao ellas das suas 
palavras. 

9 E tendo voltado do sepulcro, contarao 
todas estas cousas aos onze, e a todos os 
mais. 

10 E as que referiao aos Apostolos estas 
cousas erao Maria Magdalena, e Joanna, e 
Maria mai de Tiago, e as demais que esta¬ 
vao com ellas. 

11 Mas o que as mulheres lhes diziao, 
pareceo-lhes hum como desvario : e nao 
lhes derao credito. 

12 Ainda levantando-se Pedro, correo ao 
sepulcro: e abaixando-se vio so os lenpoes 
alii postos, e retirou-se admirando comsigo 
mesmo o que succedera. 

13 E eis-que no mesmo dia caminlravao 
dous delles para huma Aldeia, chamada 
Emmaus, que estava em distancia de J eru- 
salem sessenta estadios. 

14 E elles hiao fallando hum com outro 
em tudo o que se tinha passado. 

15 E succedeo que quando elles hiao 
conversando, e conferindo entre si: chegou- 
se tambem o mesmo Jesus, e hia com elles : 

16 Mas os olhos dos dous estavao como 
fechados, para o nao conhecerem. 

17 E elle lhes disse: Que he isso, que 
vos ides praticando e conferindo hum com 
o outro, e porque estais tristes ? 

18 E respondendo hum delles chamado 
C16ofas, lhe disse : Tu so es forasteiro em 
Jerusalem, e nao sabes o que alii se tem 
passado estes dias ? 

19 Elle lhes disse : Que ? E responderao 
os dous : Sobre Jesus Nazareno, que^foi 
hum varao Profeta, poderoso em obras, e 
em palavras diante de Deos, e de todo o 
povo: 

20 E de que maneira os Summos Sacer- 
dotes, e os nossos Magistrados, o entregarao 
a ser condemnado a morte, e o crucificarao : 

21 Ora nos esperavamos^ que elle fosse, 
o que resgatasse a Israel: e agora sobre 
tudo isto, he jh hoje o terceiro dia, depois 
que succederao estas cousas. 

i 22 He verdade tambem que certas mu- 
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lheres das que comnosco estavao nos espan- 
tarao, as quaes na alvorada forao ao se- 
pulcro, 

23 E nao tendo achado o seu corpo, 
voltarao, dizendo que ellas tambem tinhao 
tido huma visao de Anjos, os quaes dizem 
que elle vive. 

24 E alguns dos nossos forao ao sepul- 
cro : e acharao que era assim como tinhao 
dito as mulheres, mas a elle nao o acharao. 

25 Entao lhes disse Jesus : O’ estultos, e 
tardos de corapao para crer tudo o que an- 
nunciarao os Profetas! 

26 Por ventura nao importava que o 
Christo soffresse estas cousas, e que assim 
entrasse na sua gloria ? 

27 E comepando por Moys6s, e discor- 
rendo por todos os outros Profetas, lhes 
explicava o que delle se achava dito em 
todas as Escrituras. 

28 E quando elles estavao perto da Al- 
deia, para onde caminhavao: fingio entao 
Jesus que hia para mais longe. 

29 Mas elles o constrangerao, dizendo: 
Fica em nossa companhia, porque he ja 
tarde, e esta o dia na sua declinapao. E 
elle entrou com os dous. 

30 Mas o caso foi, que estando sentado 
com elles a meza, tomou o pao, e o aben- 
coou, e tendo-o partido, lho dava. 

31 No mesmo tempo se lhes abrirao 6s 
olhos, e o conhecerao: mas elle desappa- 
receo-lhes de diante dos olhos. 

32 Entao disserao hum para o outro : 
Nao he verdade que nos sentiamos abrazar- 
se-nos o corapao, quando elle nos fallava 
pelo caminho, e nos explicava as Escritu¬ 
ras ? 

33 E levantando-se na mesma hora, vol¬ 
tarao para Jerusalem: e acharao juntos os 
onze, e os que com elles estavao, 

34 Que diziao: Na verdade que o Senhor 
resuscilou, e appareceo a Simao. 

35 E elles os dous contarao tambem o 
que lhes havia acontecido no caminho: e 
como conhecerao a Jesus ao partir do pao. 

36 E estando ainda fallando nisto apre- 
sentou-se Jesus no meio delles, e disse-lhe : 
Paz seja comvosco : sou eu, nao temais. 

37 Mas elles achando-se perturbados, e 

espantados, cuidavao que viao algum es- 
pirilo. 

38 E Jesus lhes disse : Porque estais vos 
turbados, e que pensamentos sao esses, que 
vos sobem aos corapoes ? 

39 Olhai para as minhas maos, e pes, 
porque sou eu mesmo : apalpai, e vede : 
que hum espirito nao tem carne, nem ossos, 
como vos vedes que eu tenho. 

40 E em dizendo isto, mostrou-lhes as 
maos, e os pes. 

41 Mas nao crendo elles ainda, e estando 
com admirapao transportados de gosto, lhes 
disse: Tendes aqui alguma cousa, que se 
coma ? 

42 E elles lhe pozerao diante huma posta 
de peixe assado, e hum favo de mel. 

43 E tendo comido Jesus h vista delles, 
tomando os sobejos lhos deo. 

44 Depois disse-lhes: Isto, que vos es¬ 
tais vendo, he o que queriao dizer as pa- 
lavras, que eu vos dizia, quando ainda 
estava comvosco; que era necessario que se 
cumprisse tudo, o que de mim estava es- 
crito na Lei de Moyses, e nos Profetas, e 
nos Salmos. 

45 Entao lhes abrio o entendimento, para 
alcanparem o sentido das Escrituras : . 

46 E disse-lhes: Assim he que esta es- 
crito, e assim he que importava que o 
Christo padecesse, e que resurgisse dos 
mortos ao terceiro dia : 

47 E que em seu Nome se pregasse pe- 
nitencia, e remissao de peccados em todas 
as napoes, comepando por Jerusalem. 

48 Ora vos sois as testemunhas destas 
cousas. 

49 E eu vou a mandar sobre vos o dom 
que vos esta promettido por meu pai: en- 
tretanto ficai vos de assento na Cidade, ate 
que sejais revestidos de virtude la do alto. 

50 Depois levou-os fora ate Bethania: 
e levantando as suas maos, os abenpoou. 

51 E aconteceo que em quanto os aben- 
poava, se ausentou delles, e era elevado ao 
Ceo. 

52 E elles depois de o adorarem, volta¬ 
rao para Jerusalem com grande jubilo : 

53 E estavao continuamente no Templo 
louvando, e bemdizendo a Deos. Amen. 



O SANTO EVANGELHO DE JESUS CHRISTO 

SEGUNDO S. JOAO. 

CAPITULO I. 
O Verbo geraclo antes de todo a tempo. Elle 

he Deos, e esta com Deos. He o Author 
de tudo o que foi creado. He a vida, e a 
luz dos homens todos. File se fez homem. 
Jodo Baptista da testemunho delle, e o 
declara Cordeiro de Deos. Andre com 
outro mais segue a Jesus, e llie leva sen ir- 
mao. Jesus olhando para este, muda-lhe o 
nome de Simdo no de Pedro. Chama a 
Filippe, e Filippe Ihe leva Nathanael. 

principio era o Verbo, e o Verbo es- 
tava com Deos, e o Verbo era Deos. 

2 Elle estava no principio com Deos. 
3 Todas as cousas forao feitas por elle: 

e nada do que foi feito, foi feito sem elle, 
4 Nelle estava a vida, e a vida era a luz 

dos homens: 
5 E a luz resplandece nas trevas, mas as 

trevas nao a comprehenderao. 
6 Houve hum homem enviado por Deos, 

que se ehamava Joao. 
7 Este veio por testemunha, para dar tes¬ 

temunho da luz, a fim de que todos cressem 
por rneio delle: 

8 Elle nao era a luz, mas para que desse 
testemunho da luz. 

9 Era a luz verdadeira, que allumia a 
todo o homem, que vem a este Mundo: 

10 Estava no Mundo, e o Mundo foi 
feito por elle, e o Mundo nao o conheceo. 

11 Veio para o que era seu, e os seus nao 
o receberao ? 

12 Mas a todos os que o receberao deo 
elle poder de se fazerem filhos de Deos, aos 
que crem no seu nome : 

13 Que nao nascerao do sangue, nem 
vontade da came, nem da vontade do varao, 
mas de Deos. 

14 E o Verbo se fez came, e habitou 
entre nos: e nos vimos a sua gloria, a sua 
gloria como de Filho Unigenito do Pai, 
cheio de grapa, e de verdade. 

15 Joao da testemunho delle, e clama, 
dizendo : Este era o de quern eu disse : O 
que ha de vir depois de mim foi preferido a 
mim : porque era antes de mim. 

16 E todos nos participamos da sua ple¬ 
nitude, e grapa por grapa: 

17 Porque a Lei foi dada por Moyses, 
a grapa e a verdade foi trazida por Jesu 
Christo. 

18 Ninguem ja mais vio a Deos : o Filho 
Unigenito, que esta no seio do Pai, esse he 
quem o deo a conhecer. 

19 E este he o testemunho que deo Joao, 
quando os Judeos lhe enviarao de Jerusa¬ 
lem Sacerdotes, e Levitas a perguntar-lhe s 
Quem es tu ? 

20 Porque elle confessou, e nao negou : 
e confessou: Eu nao sou o Christo. 

21 E perguntarao lhe : Pois que es logo? 
Es tu Elias? E elle respondeo: Nao o sou. 
Es tu Profeta? E respondeo : Nao. 

22 Disserao-lhe entao elles: Quem es tu 
logo, para que possamos dar resposta aos que 
nos enviarao ? que dizes de ti mesmo ? 

23 Disse-lhes elle; Eu sou voz do que 
clama no deserto. Endireitai o caminho do 
Senhor, como o disse o Profeta Isaias. 

24 Ora os que haviao sido enviados, erao 
de entre os Fariseos. 

25 E elles lhe fizerao esta pergunta, e lhe 
disserao : Porque baptizas logo, se tu nao 
es o Christo, nem Elias, nem Profeta? 

26 Joao respondeo, dizendo-lhes: Eu 
baptizo em agua: mas no meio de vos es- 
teve, quem vos nao conheceis. 

27 Esse he o que ha de vir depois de 
mim, que foi preferido a mim: de quem 
eu nao sou digno de desatar a correia dos 
capatos. 

28 Estas cousas passarao em Bethania 
da banda dalem do Jordao, onde Joao es¬ 
tava baptizando. 

29 No dia seguinte vio Joao a Jesus, 
que vinha para elle, e disse: Eis-aqui o 
Cordeiro de Deos, eis-aqui o que tira o 
peccado do Mundo. 

30 Este he o mesmo, de quem eu disse ; 
Depois de mim vem hum homem, que 
me foi preferido; porque era antes de 
mim: 

31 E eu nao o conhecia, mas por isso eu 
vim baptizar em agua, para elle ser conhe- 
cido em Israel. 

32 E Joao deo testemunho, dizendo : Vi 
o Espirito que descia do Ceo em forma de 

>mba, e repousou sobrelle. 
33 E eu nao o conhecia: mas o que me 

mandou baptizar em agua, me disse: A- 
quelle, sobre que tu vires descer o Espirito, 
e repousar sobrelle, esse he o que baptiza 
no Espirito Santo. 

34 E eu o vi: e dei testemunho de que 
elle he o Filho de Deos. 

35 Ao outro dia ainda Joao la estava, e 
dous de seus Discipulos. 

36 E vendo a Jesus, que hia passando, 
disse : Eis-alli o Cordeiro de Deos. 

37 Entao os dous Discipulos, quando 
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isto Ihe ouvtrao dizer, forao logo seguindo a 
Jesus. 

38 E Jesus olhando para tras, e vendo 
que hiao apos elle, disse-lhes: Que buscais 
vos ? Disserao-lhe elles ; Rabbi, (que quer 
dizer Mestre) onde assistes tu ? 

39 Respondeo-lhes Jesus; Vinde, e vede. 
Forao elles, e virao onde assistia, e fiearao 
la aquelle dia; era entao quasi a bora 
decima. 

40 E Andre, irmao de Simao Pedro, era 
hum dos dous, que tinhao ouvido o que 
Joao dissera, e que tinhao seguido a 
Jesus. 

41 Este encontrou primeiro a seu irmao 
Simao, e lhe. disse; Temos achado ao 
Messias : (que quer dizer o Christo.) 

42 E levou-o a Jesus: e Jesus depois 
de olhar para elle, disse : Tu es Simao filho 
de Jona: tu seras chamado Cefas: que quer 
dizer Pedro. 

43 No dia seguinte quiz Jesus ir a Gali¬ 
lea, e achou la a Filippe. Disse-lhe entao: 
Segue-me. 

44 E era Filippe natural da Cidade de 
Bethsaida, donde tambem o era Andre, e 
Pedro. 

45 Encontrou Filippe e Nathanael, e disse- 
lhe : Saberas que achamos aquelle, de quem 
fallou Moyses na Lei, e de quem escrevbrao 
os Profetas, a saber, Jesus de Nazareth, filho 
de Jose. 

46 E Nathanael lhe disse : De Nazareth 
pode sahir cousa que boa seja? Disse-lhe 
Filippe : Vem, e vb. 

47 Vio Jesus a Nathanael, que vinha a 
buscallo, e disse delle: Eis-aqui hum ver- 
dadeiro Israelita, em quem nao ha dolo. 

48 Perguntou-lhe Nathanael: Donde me 
conheces tu ? Respondeo Jesus, e disse-lhe ; 
Primeiro que Filippe te chamasse, te vi eu, 
quando estavas debaixo da figueira. 

49 Nathanael lhe respondeo, e disse: 
Mestre, tu es o Filho de Deos, tu es o Rei 
de Israel. 

50 Jesus respondeo, e disse-lhe : Porque 
eu te disse: Que te vi debaixo da figueira, 
crbs : maiores cousas que estas veras. 

51 Tambem lhe disse ; Na verdade, na 
verdade vos digo, que vereis o Ceo aberto, e 
os Anjos de Deos subindo, e descendo sobre 
o Filho do Homem. 

CAPITULO II. 
Assiste Jesus com suu Mai a humas vodas em 

Cana de Galilea. Converte a agua em 
vinho. Vai a Jerusalem celebrar a Pas- 
coa. Lanqa fora do Templo os negoci- 
antes. Perguntao-lhe os Judeos, com que 
authoridade o faziu. Crem muitos nelle. 
E elle nao ere, em muitos. 

D’ALLI a tres dias se celebrarao humas 
' vodas em Cana de Galilba : e achava- 

se la a M<ii de Jesus. 

2 E foi tambem convidado Jesus com 
seus Discipulos para o noivado. 

3 E faltando o vinho, a Mai de Jesus lhe 
disse ; lilies nao tem vinho. 

4 E Jesus lhe respondeo: Mulher, que 
me vai a mim, e a ti nisso ? ainda nao he 
chegada a minha hora. 

5 Disse a Mai de Jesus aos que serviao : 
Fazei tudo o que elle vos disser. 

6 Ora estavao alii postas seis talhas de 
pedra, para servirem as purificajoes, de que 
usavao os Judeos, que cada huma levava 
dous, ou tres almudes. 

7 Disse-lhes Jesus: Enchei de agua essas 
talhas. E encherao-as ate cima. 

8 Entao-lhes disse Jesus: Tirai agora, e 
levai ao Arquitriclino. E elles lha levarao. 

9 E o que governava a meza, tanto que 
provou a agua, que se fizera vinho, como 
nao sabia donde lhe viera, ainda que o sa- 
biao os serventes, porque erao os que tinhao 
tirado a agua: chamou ao noivo o tal Ar¬ 
quitriclino, 

10 E disse-lhe: Todo o homem poe pri¬ 
meiro o bom vinho: e quando ja os convi- 
dados tem bebido bem, entao lhe apresenta 
o inferior; Tu ao contrario tiveste o bom 
vinho guardad9 ategora. 

11 Por este milagre deo Jesus principio 
aos seus em Cana de Galilea: e assim fez 
que se conhecesse a sua gloria, e seus Dis¬ 
cipulos crerao nelle. 

12 Depois disto vierao para Cafamaum, 
elle, e sua Mai, e seus irmaos, e seus Disci¬ 
pulos : mas nao se demorarao alii muitos 
dias. 

13 Porque como estava a chegar a 
Pascoa dos Judeos, foi logo Jesus para 
Jerusalem; 

14 E achou no Templo a muitos ven- 
dendo hois, e ovelhas, e pombas, e os Cam- 
biadores la sentados. 

15 E tendo feito de cordas hum como 
azorrague, os lancou fora a todos do Tem¬ 
plo, tambem as ovelhas, e os bois, e arrojou 
por terra o dinheiro dos Cambiadores, e 
derribou as mezas. 

16 E para os que vendiao as pombas, 
disse: Tirai daqui isto, e nao facais da casa 
de meu Pai casa he negociapao. 

17 Entao" se lembrarao seus Discipulos, 
do que esta escrito ; O zelo da tua casa me 
comeo. 

18 Perguntarao-lhe pois os Judeos, e dis- 
serao ; Que milagre nos fazes tu, para mos- 
trares que tens authoridade para fazeres estas 
cousas ? 

19 Respondeo-lhes Jesus, e disse : Des- 
fazei este Templo, e eu o levantarei em tres 
dias. 

20 Replicarao logo os Judeos : Em se 
edificar este Templo gastarao-se quarenta e 
seis annos, e tu has de levantallo em tres 
dias ? 
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21 Mas elle fallava do Templo do seu 
corpo. 

22 Assim que depois que elle resurgio 
des mortos, se lembrarao seus Discipulos 
do que elle dissera, e crerao na Escritura, e 
uas palavras, que Jesus tinlia dito. 

23 E estando em Jerusalem pela festa 
solemne da Pascoa, muitos vendo os mila- 
gres que elle fazia, crerao no seu Nome. 

24 Mas o mesmo Jesus nao se fiava del- 
les, porque os conhecia a todos, 

25 E porque nao necessitava de que lhe 
dessem testemunho de homem algum : pois 
elle bem sabia per si mesmo o que havia no 
homem. 

CAPITULO III. 
Busca Nicodemos de noite a Jesus. Jesus o 

instrue da regenera^ao do homem. De- 
claru-lhe a necessidade do baptismo. Jesus 
deve ser exaltado, coino o fora a serpente 
de Moyses. Disputdo os Discipulos de 
Jodo sobre o baptismo. Murjnurdo de 
Jesus baptizar. Jodo o antepoe a si. Elle 
he o Exposo. Deos lhe communica o seu 
Espirito sem medida. 

IIAVIA hum homem d’entre os Fari- 
seos, por nome Nicodemos, Senhor entre 

os Judeos. 
2 Este huma noite veio buscar a Jesus, 

e disse-lhe: Rabbi, sabemos que es Mestre, 
vindo da parte de Deos, porque ninguem 
pode fazer estes milagres, que tu fazes, se 
Deos nao estiver com elle. 

3 Jesus respondeo, e lhe disse: Na ver- 
dade, na verdade te digo, que nao pode ver 
o Reino de Deos, senao aquelle que renas- 
cer de novo. 

4 Nicodemos lhe disse: Como pode 
hum homem nascer, sendo velho ? por ven- 
tura pode tornar a entrar no ventre de sua 
mai, e nascer outra vez? 

5 Respondeo-lhe Jesus: Em verdade te 
digo, que quern nao renascer da agua, e do 
Espirito Santo, nao pode entrar no Reino 
de Deos. 

6 O que he nascido da carne, he carne : 
e o que he nascido do espirito, he espirito. 

7 Nao te maravilhes de eu te dizer: im- 
porta-vos nascer outra vez. 

8 O espirito assopra onde quer: e tu 
ouves a sua voz, mas nao sabes donde elle 
vem, nem para onde vai: assim he todo 
aquelle, que he nascido do espirito. 

9 Perguntou Nicodemos, e disse-lhe: 
Como se pode isto fazer? 

10 Respondeo Jesus, e disse-lhe: Tu ds 
Mestre em Israel, e nao sabes estas cousas ? 

11 Em verdade, em verdade te digo, que 
nos dizemos o que sabemos, e que damos 
testemunho do que vimos, e vos com tudo 
isso nao recebeis o nosso testemunho. 

12 Se quando eu vos tenho fallado nas 
cousas terrenas, ainda assim v6s me nao 
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credes: como me crereis vos, se eu vos fal- 
lar nas celestiaes ? 

13 Tambem ninguem subio ao Ceo, se¬ 
nao aquelle, que desceo do Ceo, a saber, o 
Filho do Homem, que esta no Ceo. 

14 E como Moyses no Deserto levantou 
a serpente ; assim importa que seja levan- 
tado o Filho do Homem : 

15 Para que todo o que ere nelle, nao 
peref a, mas tenha a vida eterna. 

16 Porque assim amou Deos ao Mundo, 
que lhe deo a seu Filho Unigenito, para que 
todo o que ere nelle, nao perefa, mas tenha 
a vida eterna. 

17 Porque Deos nao enviou seu Filho ao 
Mundo, para condemnar o Mundo, mas 
para que o Mundo seja salvo por elle. 

18 Quem nelle ere, nao he condemnado: 
mas o que nao ere, ja esta condemnado : 
porque nao cr6 no Nome do Filho Unige¬ 
nito de Deos. 

19 E a causa desta condemna^ao he : 
que a luz veio ao Mundo, e os homens ama- 
rao mais as trevas, do que a luz: porque 
erao mas as suas obras. 

20 Por quanto todo aquelle que obra mal, 
aborrece a luz, e nao se chega para a luz, 
para que nao sejao arguidas as suas obras: 

21 Mas aquelle, que obra verdade, chega- 
se para a luz, para que as suas obras sejao 
manifestas, porque sao feitas em Deos. 

22 Passado isto, veio Jesus com seus Dis¬ 
cipulos para a terra de Judea: e alii se de- 
morava com elles, e baptizava. 

23 E Joao baptizava tambem em Ennon, 
junto a Salim : porque havia alii muitas 
aguas, e erao muitos os que vinhao, e erao 
baptizados. 

24 Porque ainda Joao nao tinha sido 
posto no carcere. 

25 Excitou-se pois huma questao entre 
os Discipulos de Joao, e os Judeos acerca 
da Purificacao. 

26 E forao ter com Joao, e lhe disserao : 
Mestre, o que estava comtigo da banda 
d’alem do Jordao, de quem tu deste teste¬ 
munho, ei-lo ahi esta baptizando, e todos 
vem a elle. 

27 Respondeo Joao, e disse : O homem 
nao pode receber cousa alguma, se do Ceo 
lhe nao for dada. 

28 Vos-outros mesmos me sois teste- 
munhas de que eu vos disse : Eu nao sou o 
Christo : mas sou enviado adiante delle. 

29 O que tern a Esposa, he o Esposo: 
mas o amigo do Esposo, que esta com elle, 
e o ouve, se enche de gosto com a voz do 
Esposo. Pois ja este meu gozo he cum- 
prido. 

30 Convem que elle cres^a, e que eu 
diminua. 

31 O que vem la de riba, he sobre todos. 
O que he da terra, he da terra, e falla da 
terra. O que vem do Ceo, he sobre todos. 
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32 E o que vio, e ouvio, isso testifica: e 
ninguem recebe o seu testemunho. 

33 O que recebeo o seu testemunho, con- 
firmou que Deos he verdadeiro. 

34 Porque aquelle, a quern Deos enviou, 
esse falla palavras de Deos: porque nao Ihe 
da Deos o Espirito por medida. 

35 O Pai ama ao Filho : e todas as cou- 
sas poz na sua mao. 

36 O que ere no Filho, tem a vida eterna: 
o que porem nao cr6 no Filho, nao vera a 
vida, mas sobrelle permanece a ira de Deos. 

CAP1TULO IV. 
Jesus fatigado do caminho descanga junto de 

humafonte. Vein alii buscar agua huma 
mulher Samarituna. Jesus Ihe falla da 
agua viva, e Ihe descobre tudo o que ella 
tinha feito. Propue-lhe a mulher a diffi- 
culdade sobre a Religiao, que havia entre 
os Samaritanos, e os Judeos. Jesus lha 
solta, e diz que elle he o Messias. Qual 
seja a sua comida: qual a sua sear a. Crem 
nelle rnuitos Samaritanos. Cura o filho de 
hum Senhor da Carte. 

QUANDO Jesus entendeo, que os Fa- 
riseos tinhao ouvido, que elle Jesus fazia 

mais Discipulos, e baptizava mais pessoas 
do que Joao, 

2 (Sendo assim que nao era Jesus o que 
baptizava, mas seus Discipulos) 

3 Deixou a Judea, e foi outra vez para 
Galilea: 

4 E importavaque elle passasse por Samaria. 
5 Veio pois a huma Cidade de Samaria, 

que se chamava Sicar: junto da herdade, 
que tinha dado Jacob a seu filho Josd. 

6 Ora alii havia hum pofo, chamado a 
fonte de Jacob. Fatigado pois do caminho, 
estava Jesus assim sentado sobre a borda do 
poco. Era isto quasi a hora sexta. 

7 Veio huma mulher de Samaria a tirar 
agua. Jesus Ihe disse : Da-me de beber. 

8 (Porque seus Discipulos tinhao ido a 
Cidade a comprar mantimento.) 

9 Mas aquella mulher Samaritana Ihe 
disse: Como sendo tu Judeo, me pedes de 
beber a mim, que sou mulher Samaritana ? 
porque os Judeos nao se communicao com 
os Samaritanos. 

10 Respondeo Jesus, e disse-lhe : Se tu 
conheceras o dom de Deos, e quem he o que 
te diz : Da-me de beber: tu certamente Ihe 
pediras, e elle te daria a ti da agua viva. 

11 Disse-lhe a mulher: Senhor, tu nao 
tens com que a tirar, e o popo he fiindo : 
onde tens logo essa agua viva ? 

12 Es tu por ventura maior do que nosso 
pai Jacob, que foi o que nos deo este popo, 
do qual tambem elle mesmo bebeo, e seus 
filhos, e seus gados? 

13 Respondeo Jesus, e disse-lhe: Todo 
aquelle que bebe desta agua, tornara a ter 
sede : mas o que beber da agua, que eu Ihe 
hei de dar, nunca jamais tera sede: 

14 Mas a agua, que eu Ihe der, vira a ser 
nelle huma fonte d’agua, que salte para a 
vida eterna. 

15 Disse-lhe a mulher: Senhor, dfi-me 
dessa agua, para eu nao ter mais sede, nem 
vir aqui tiralla. 

16 Disse-lhe Jesus: Vai, chama a teu 
marido, e vem ca. 

17 Respondeo a mulher, e disse: Eu 
nao tenho marido. Jesus Ihe disse: Bern 
disseste, nao tenho marido : 

18 Porque cinco maridos tiveste, e 6 que 
agora tens nao he teu marido : isto disseste 
com verdade. 

19 Disse-lhe a mulher: Senhor, pelo que 
vejo, tu ds Profeta. 

20 Nossos pais adorarao sobre este monte, 
e vos-outros dizeis, que em Jerusalem he o 
lugar, onde se deve adorar. 

21 Disse-lhe Jesus: Mulher, cre-me, que 
he chegada a hora, em que vos nao adora- 
reis o Pai, nem neste monte, nem em Jeru¬ 
salem. 

22 Vos adorais o que nao conheceis: nos 
adoramos o que conhecemos, porque dos 
Judeos he que vem a salvapao. 

23 Mas a hora vem, e agora he, quando 
os verdadeiros adoradores hao de adorar o 
Pai em espirito, e verdade. Porque taes 
quer tambem o Pai que sejao, os que o 
adorem. 

24 Deos he espirito: e em espirito, e 
verdade he que o devem adorar, os que o 
adorao. 

25 Disse-lhe a mulher: Eu sei que esta 
a chegar o Messias, (o que se chama o 
Christo) quando pois elle vier, entao nos 
annunciara todos as cousas. 

26 Disse-lhe Jesus: Eu sou, que fallo 
comtigo. 

27 E nisto vierao seus Discipulos: os 
quaes se maravilharao, de que elle estivesse 
fallando com huma mulher. Nenhum com 
tudo Ihe disse : Que he o que perguntas, ou 
que fallas com ella? 

28 A mulher pois deixou o seu cantaro, 
e foi-se a Cidade, e disse aquelles homens: 

29 Vinde, e vede hum homem, que me 
disse tudo o que eu tenho feito: sera este 
por ventura o Christo ? 

30 Sahirao pois da Cidade, e vierao ter 
com elle. 

31 Entretanto seus Discipulos o rogavao, 
dizendo : Mestre, come. 

32 Mas elle lhes respondeo: Eu para 
comer tenho hum manjar, que v6s nao sa- 
beis. 

33 Pelo que diziao os Discipulos huns 
para os outros : Sera caso que alguem Ihe 
trouxesse de comer? 

34 Disse-lhes Jesus: A minha comida 
he fazer eu a vontade daquelle, que me en¬ 
viou, para cumprir a sua obra. 

35 Nao dizeis v6s, que ainda ha quatro 
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rnezes ate a seifa ? Mas eu digo vos : Le- 
vantai os vossos olhos, e olliai para essas 
terras, que ja estao branquejando proximas 
a seifa. 

36 E o que sega, recebe galardao, e 
ajunta fruto para a vida eterna: para que 
assim o que semea como o que sega, junta- 
mente se regozijem. 

37 Porque nisto he verdadeiro o ditado : 
que hum he o que semea, e outro o que 
sega. 

38 Eu enviei-vos a segar o que vos nao 
trabalhastes: outros forao os que trabalha- 
rao, e vos entrastes nos seus trabalhos. 

39 Ora daquella Cidade forao muitos os 
Samaritanos, que crerao em Jesus, por 
eausa da palavra da mulher, que dava este 
testemunho: Elle me disse tudo quanto eu 
tenho feito. 

40 Vindo pois ter com elle os Samarita¬ 
nos, pedirao-lhe que se deixasse hear alii 
com elles. E elle ficou alii dous dias. 

41 E forao entao muitos mais, os que 
crerao nelle, pelo ouvirem fallar. 

42 De sorte, que diziao a mulher : Nao 
he ja sobre o teu dito, que nos cremos 
nelle: mas he porque nos mesmos o ouvi- 
mos, e porque sabemos ser este verdadeira- 
rnente o Salvador do Mundo. 

43 E passados dous dias, sahio Jesus 
dalli: e foi para Galilea. 

44 Porque Jesus mesmo deo testemunho, 
de que hum Profeta nao tern honra na sua 
patria. 

45 Tendo pois vindo a Galilea, reeebfe- 
rao o bem os Galileos, porque tinhao visto 
todas as cousas, que Jesus fizera no dia da 
festa em Jerusalem : pois elles tambem ti¬ 
nhao ido a festa. 

46 Veio pois segundavez a Cana de Ca- 
lilea, onde fizera da agua vinho. Iiavia 
porem alii hum Regulo, cujo filho estava 
doente em Cafarnaum. 

47 Este tendo ouvido que Jesus vinha de 
J udea para Galilea, foi ter com elle, e ro- 
gou-o que viesse a sua casa curar a seu 
filho: por que estava a morrer. 

48 Disse-lhe pois Jesus: Vos senao ve- 
des milagres, e prodigios, nao eredes. 

49 Disse-lhe o Regulo: Senhor, vem 
antes que meu filho morra. 

50 Disse-lhe Jesus: Vai, que teu filho 
vive. Deo o homem credito ao que lhe 
disse Jesus, e foi-se. 

51 E quando elle ja hia andando, vierao 
os seus criados sahir-lhe ao encontro, e de- 
rao-lhe novas de que seu filho vivia. 

52 E perguntou-lhes a hora, em que o 
doente se achara melhor. E elles lhe dis- 
serao : Hontem pelas sete horas o deixou 
a febre. 

53 Conheceo logo o pai ser aquella mes- 
ma a hora, em que Jesus lhe dissera : Teu 
filho vive: e creo elle, e toda a sua casa. 
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54 Foi este o segundo milagre, que Jesus 
obrou, tendo vindo de Judea para Galilea. 

CAPITULO V. 
O tanque, o a piscina das ovelhas. Cura 

Jesus hum paralytico. Murmura^ao dos 
Judeos por ser em dia de Sabbado. Re- 
sposta de Jesus. Da Dcos testemunho 
delle, como tambem o Baptista. Nao 
querem os Judeos ouvir nem a Deos, item 
a Jesu Christo. Hdo de escutar porem 
o Anti-Christo. A sua soberba se oppbe 
aje. 

EPOIS disto era dia d’hurna festa dos 
Judeos, e Jesus subio a Jerusalem. 

2 Ora em Jerusalem esta o tanque das 
ovelhas, que em Hebreo se chama Beth- 
saida, o qual tem einco alpendres. 

3 Nestes jazia huma grande multidao de 
enfermos, de cegos, de coxos, dos que ti¬ 
nhao os membros resiccados, todos os quaes 
esperavao que se movesse a agua. 

4 Porque hum Anjo do Senhor descia 
em certo tempo ao tanque: e movia-se a 
agua. E o primeiro que entrava no tanque 
depois de se mover a agua, ficava curado 
de qualquer doenpa que tivesse. 

5 Estava tambem alii hum homem, que 
havia trinta e oito annos que se achava en- 
fermo. 

6 Jesus, que o vio deitado, e que soube 
que tinha ja muito tempo de enfermo, disse- 
lhe : Queres ficar sao ? 

7 O enfermo lhe respondeo: Senhor, 
nao tenho homem que me metta no tanque, 
quando a agua for movida: porque em 
quanto eu vou, outro entra primeiro do que 
eu. 

8 Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a 
tua cama, e anda: 

9 E no mesmo instante ficou sao aquelle 
homem: e tomou a sua cama, e comepou 
a andar. E era aquelle dia hum dia de 
Sabbado. 

10 Pelo que diziao os Judeos ao que 
havia sido curado: Hoje he Sabbado, nao 
te he licito levar a tua cama. 

11 Respondendo-lhes elle : Aquelle, que 
me curou, esse mesmo me disse : Toma a 
tua cama, e anda. 

12 Perguntarao-lhe entao : Quern he esse 
homem, que te disse, Toma a tua cama, e 
anda ? 

13 Porem o que havia sido curado, nao 
sabia quem elle era: porque J esus se havia 
retirado do muito povo que estava naquelle 
lugar. 

14 Depois achou-o Jesus no Templo, e 
disse-lhe, Olha que ja estas sao: nao pe- 
ques mais, para que te nao succeda alguma 
cousa peior. 

15 Foi aquelle homem declarar aos Ju¬ 
deos, que Jesus era o que o havia curado. 

16 Por esta causa perseguiao os Judeos 
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a Jesus, por elle fazer estas cousas era dia 
de Sabbado. 

17 Mas Jesus lhes respondeo : Meu Pai 
ate agora nao cessa de obra, e eu obro 
tambem incessantemente. 

18 Por isso pois procuravao os Judeos 
com maior ancia matallo: porque nao so- 
mente quebranlava o Sabbado, mas tambem 
dizia que Deos era seu Pai, fazendo-se igual 
a Deos. E assim Jesus lhes respondeo, e 
lhes disse : 

19 Em verdade, em verdade vos digo : 
que o Filho nao pode de si mesmo fazer 
cousa alguma, senao o que vir fazer ao Pai: 
porque tudo o que fizer o Pai, o faz tam¬ 
bem semelhantemente o Filho. 

20 Porque o Pai ama ao Filho, e mos- 
tia-lhe tudo o que elle faz: e maiores obras 
do que estas lhe mostrara ate o ponto de 
vos hcardes admirados. 

21 Porque assim como o Pai resuscita 
os mortos, e lhes da vida : assim tambem 
da o Filho vida aquelles, que quer. 

22 Porque o Pai a ninguein julga : mas 
todo o juizo deo ao Filho, 

23 A fim de que todos honrem ao Filho, 
bem como honrao ao Pai: o que nao honra 
ao Filho, nao honra ao Pai, que o enviou. 

24 Em verdade, em verdade vos digo, 
que quem ouve a minha palavra, e ere na- 
quelle, que me enviou, tem a vida eterna, 
e nao incorre na condemnapao, mas passou 
da morte para a vida. 

25 Em verdade, em verdade vos digo, 
que vem a hora, e agora he, em que os 
mortos ouvirao a voz do Filho de Deos: e 
os que a ouvirem, viverao. 

26 Porque assim como o Pai tem a vida 
em si mesmo: assim tambem deo elle ao 
Filho ter vida em si mesmo : 

27 E lhe deo o poder de exercitar o 
juizo, porque he Filho do Homem. 

28 Nao vos maravilheis disso, porque 
vem a hora, em que todos os que se achao 
nos sepulcros, ouvirao a voz do Filho de Deos: 

29 E os que obrarao bem, sahirao para 
a resurreipao da vida : mas os que obrarao 
mal, sahirao resuscitados para a condem- 
napao. 

30 Eu nao posso de mim mesmo fazer 
cousa alguma. Assim como oupo, julgo: 
e o meu juizo he justo : porque nao busco 
a minha vontade, mas a vontade daquelle 
que me enviou. 

31 Se eu dou testemunho de mim mesmo, 
nao he verdadeiro o meu testemunho. 

32 Outro he o que da testemunho de 
mim: e eu sei que he verdadeiro o testemu¬ 
nho que elle da de mim. 

33 Vos enviastes mensageiros a Joao : e 
■elle deo testemunho da verdade. 

34 Eu porem nao he do homem que re- 
cebo o testemunho : mas digo-vos estas 
cousas, a fim de que sejais salvos. 

35 Elle era huma alampada, que ardia, 
e allumiava. E vos por algum tempo qui- 
zestes alegrar-vos com a sua luz. 

36 Mas eu tenho maior testemunho, que 
o de Joao. Porque as obras, que meu Pai 
me deo que cumprisse : as mesmas obras, 
que eu fapo, dao por mim testemunho, de 
que meu Pai he quem me enviou : 

37 E meu Pai, que me enviou, esse he 
o que deo testemunho de mim: vos nunca 
ouvistes a sua voz, nem vistes quem o re- 
presentasse. 

38 E nao tendes em vos permanente a 
sua palavra: porque nao credes no que 
elle enviou. 

39 Examinai as Escrituras, pois julgais 
ter nellas a vida eterna: e ellas mesmas sao 
as que dao testemunho de mim: 

40 Mas vos nao quereis vir a mim, para 
terdes vida. 

41 Eu nao recebo dos homens a minha 
gloria. 

42 Mas bem vos conheco, que nao ten¬ 
des em vos a dileccao de Deos. 

43 Eu vim em Nome de meu Pai, e vos 
nao me recebeis: se vier outro em seu pro- 
prio nome, haveis de recebello. 

44 Como podeis crer vos outros, que re¬ 
cebeis a gloria huns dos outros : e que nao 
buscais a gloria, que vem so de Deos ? 

45 Nao julgueis que eu vos hei de accu- 
sar diante de meu Pai: o mesmo Moyses, 
em que vos tendes as esperancas, he o que 
vos accusa. 

46 Porque se vos cresseis a Moyses, cer- 
tamente me crerieis tambem a mim: porque 
elle escreveo de mim. 

47 Porem se vos nao dais credito aos 
seus Escritos : como dareis credito as mi- 
nhas palavras ? 

CAPITULO VI. 
Sustenta Jesus cinco mil homens com cinco 

piles. Foge de que o fugao Rei. Ca- 
tninha sobre o mar em occasiao de torrnenta. 
Conferencia, que teve com os Judeos sobre 
a comida da sua came. Elle he o verda¬ 
deiro pao do Ceo. He necessario comer 
deste pao para ter a vida eterna. A sua 
came he comida, e o seu sangue he bebida. 
Seus Discipulos o largao. Declara-os 
Jesus fi'eis, excepto Judas. 

EPOIS disto passou Jesus a outra ban- 
da do mar de Galilea, que he o de 

Tiberiades: 
2 E seguia-o huma grande multidao de 

gente, porque viao os milagres que fazia 
sobre os que se achavao enfermos. 

3 Subio pois Jesus a hum monte: e alii 
se assentou com seus Discipulos. 

4 E estava perto a Pascoa, dia da festa 
dos Judeos. 

5 Pelo que tendo Jesus levantado os 
olhos, e visto que vierao ter com elle huma 

*89 



S. JOAO VI. 

grandissima multidao de povo, disse para 
Filippe: Com que compraremos nos o pao, 
de que estes necessitao para comer ? 

6 Mas Jesus fallava assim para o experi- 
mentar : porque elle bem sabia o que havia 
de fazer. 

7 Respondeo-lhe Filippe: Duzentos di- 
nheiros de pao nao lhes, bastao, para que 
cada hum receba a sua parte hum pequeno 
bocado. 

8 Hum de seus Discipulos, chamado 
Andre, irmao de Simao Pedro, disse-lhe: 

9 Aqui esta hum mofo, que tem cinco 
paes de cevada, e dous peixes : mas isto 
que he para se repartir entre tanta gente ? 

10 Entao disse Jesus: Fazei assentar 
essa gente. E havia naquelle lu gar muito 
feno. E se assentarao a comer, perto em 
numero de cinco mil pessoas. 

11 Tomou pois Jesus os paes : e tendo 
dado gramas, distribuio-os aos que estavao 
assentados: e assim mesmo dos peixes, 
quanto elles queriao. 

12 E como estiverao fartos, disse a seus 
Discipulos: Recolhei os pedapos, que so- 
bejarao, para que se nao percao. 

13 Elies pois os recolherao, e encherao 
doze cestos de pedapos dos cinco paes de 
cevada, que tinhao sobejado aos que ha- 
viao comido. 

14 Vendo entao aquelles homens o mi- 
lagre, que Jesus obrara, diziao: Este he 
verdadeiramente o Profeta, que devia vir 
ao Mundo. 

15 E entendendo Jesus que o viriao ar- 
rebatar para o fazerem Rei, tornou-se a re- 
tirar para o monte elle so. 

16 E quando veio a tarde, descerao seus 
Discipulos ao mar. 

17 E mettendo-se n’huma barca, atra- 
vessarao a banda dalem a Cafarnaum: e 
era ja escuro : e ainda Jesus nao tinha 
vindo a elles. 

18 Entretanto o mar comepava a empo- 
lar-se, por causa do vento rijo, que asso- 
prava. 

19 E tendo navegado 'quasi o espapo de 
vinte e cinco, ou trinta estadios, virao a 
Jesus, que vinha andando sob re o mar, e 
vinha chegando a barca, do que elles fica- 
rao atemorizados. 

20 Mas Jesus lhes disse: Sou eu, nao 
temais. 

21 Quizerao elles pois recebello na barca: 
e logo a barca chegou a terra, a que elles 
queriao abordar. 

22 No dia seguinte o povo, que estava da 
outra banda do mar, advertio que nao tinha 
alii estado outra barca, senao so aquella, e 
que Jesus nao tinha entrado na barca com 
seus Discipulos, mas que os seus mesmos 
Discipulos tinhao ido sos : 

23 Mas depois arribarao de Tiberiades 
outras barcas, perto do lugar onde tinhao 
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comido o pao, depois do Senhor ter dado 
grapas. 

24 Quando em fim vio a gente, que nem 
Jesus la estava, nem seus Discipulos, en- 
trarao naquellas barcas, e vierao ate Cafar¬ 
naum em busca de Jesus. 

25 E depois que o acharao da banda da- 
ldm do mar, disserao-lhe; Mestre, quando 
chegaste tu aqui ? 

26 Respondeo-lhes Jesus, e disse: Em 
verdade, em verdade vos digo: que vos me 
buscais, nao porque vistes os milagres, mas 
porque comestes dos paes, e ficastes far¬ 
tos. 

27 Trabalhai nao pela comida, que pe- 
rece, mas pela que dura ate a vida eterna, 
a qual o Filho do Homem vos dara. Por¬ 
que elle he o em que Deos Padre imprimio 
o seu sello. 

28 Disserao-lhe pois elles: Que faremos 
nos, para obrarmos as obras de Deos ? 

29 Respondeo Jesus, e disse-lhes: A 
obra de Deos he esta, que creais naquelle 
que elle enviou. 

30 Disserao-lhe entao elles: Pois que 
milagre fazes tu, para que o vejamos, e 
creamos em ti ? que obras tu ? 

31 Nossos pais comerao o Manna no 
Deserto, segundo o que esta escrito: Elle 
lhes deo a comer o pao do Ceo. 

32 E Jesus lhes respondeo : Em verdade, 
em verdade vos digo : Que Moyses nao vos 
deo o pao do Ceo, mas raeu Pai he o que 
vos da o verdadeiro pao do Ceo. 

33 Poique o pao de Deos he o que des- 
ceo do Ceo, e que da vida ao Mundo. 

34 Elles pois disserao lhe Senhor, da-nos 
sempre deste pao. 

35 E Jesus lhes respondeo : Eu sou o 
pao da vida : o que vem a mim, nao tera 
jamais fome, e o que crS em mim, nao tera 
jamais sede. 

36 Porem eu jh vos disse, que vos me 
vistes, e que nao credes. 

37 Tudo o que o Pai me da, vira a mim : 
e o que vem a mim, nao o lanyarei fora : 

38 Porque eu desci do Ceo, nao para 
fazer a minha vontade, mas a vontade da- 
quelle, que me enviou. 

39 E esta he a vontade daquelle Pai, 
que me enviou: que nenhum perca eu de 
todos aquelles que elle me deo, mas que o 
resuscite no ultimo dia. 

40 E a vontade de meu Pai, que me 
enviou, he esta: que todo o que ve o Fi¬ 
lho, e crb nelle, tenha a vida eterna, e eu o 
resuscitarei no ultimo dia. 

41 Murmuravao pois delle os Judeos, 
porque dissera: Eu sou a pao vivo, que 
desci do Ceo, 

42 E diziao: Por ventura nao he este 
Jesus o Filho de Jose, cujo pai, e mai nos 
conhecemos ? Com logo diz elle : Desci do 
Ceo? 
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43 Respondeo pois Jesus, o disse-lhes: 
Nao murmureis entre vos-outros : 

44 Ninguem pode vir a mim, se o Pai, 
que me enviou, o nao trouxer: e eu o re- 
suscitarei no ultimo dia. 

45 Escrito esta nos Profetas; E serao 
todos ensinados de Deos. Assim que todo 
aquelle, que do Pai ouvio, e aprendeo, 
vem a mim. 

46 Nao que alguem tenha visto ao Pai, 
senao so aquelle, que he de Deos, esse he 
o que tern visto ao Pai. 

47 Em verdade, em verdade vos digo : 
O que ere em mim, tem a vida eterna. 

48 Eu sou o pao da vida. 
49 Vossos pais comerao o Manna no 

Deserto, e morrerao. 
50 Aqui esta o pao, que desceo do Ceo: 

para que todo o que delle comer, nao morra. 
51 Eu sou o pao vivo, que desci do Ceo. 
52 Se qualquer comer deste pao, vivera 

eternamente: e o pao, que eu darei, he a 
minha came, para ser a vida do Mundo. 

53 Disputavao pois entre si os Judeos, 
dizendo : Como pode este damos a comer a 
sua came ? 

54 E Jesus lhes disse : Em verdade, em 
verdade vos digo; Senao comerdes a carne 
do Filho do Homem, e beberdes o seu 
sangue, nao tereis vida em vos. 

55 O que come a minha carne, e bebe o 
meu sangue, tem a vida eterna: e eu o 
resuscitarei no ultimo dia. 

56 Porque a minha came verdadeira- 
mente he comida: e o meu sangue verda- 
deiramente he bebida: 

57 O que come a minha carne, e bebe 
o meu sangue, esse fica em mim, e eu nelle. 

58 Assim como o Pai, que he vivo, me 
enviou, e eu vivo pelo Pai: assim o que me 
come a mim, esse mesmo tambem vivera 
por mim. 

59 Aqui esta o pao que desceo do Ceo. 
Nao como vossos pais, que comerao o 
Manna, e morrerao. O que come deste 
pao vivera eternamente. 

60 Estas cousas disse Jesus, quando em 
Cafarnaum ensinava na Synagoga. 

61 Muitos pois de seus Discipulos, ou- 
vindo isto, disserao: Duro he este discurso, 
e quem o pode ouvir? 

62 Porem Jesus conhecendo em si mes¬ 
mo, que seus Discipulos murmuravao por 
isso, disse-lhes : Isto escandaliza-vos ? 

63 Pois que sera, se vos virdes subir o 
Filho do Homem, onde elle primeiro estava? 

64 O espirito he o que vivifica: a carne 
para nada aproveita: as palavras, que eu 
vos disse, sao espirito e vida. 

65 Mas ha alguns de vos-outros, que nao 
crem. Porque bem sabia Jesus des do 
principio quem erao os que nao criao, e 
quem o havia de entregar. 

66 E dizia: Por isso eu vos tenho dito, 

que ninguem pode vir a mim, se por meu 
Pai lhe nao for isso concedido. 

67 Desde entao se tornarao atras muitos de 
seus Discipulos: e janao andavao com elle. 

68 Por isso disse Jesus aos doze : Que- 
reis vos-outros tambem retirar-vos ? 

69 E respondeo-lhe Simao Pedro? Se- 
nhor, para quem havemos nos de ir ? tu tens 
palavras da vida eterna : 

70 E nos temos crido, e conhecido que 
tu es o Christo Filho de Deos. 

71 Disse-lhes Jesus: Nao he assim que 
eu vos escolhi em numero de doze: e com 
tudo hum de vos he o diabo ? 

72 O que elle dizia por Judas Iscariotes, 
filho de Simao : porque elle era o que o 
havia de entregar, sendo que era hum dos 
doze. 

CAPITULO VII. 
Vai Jesus secretamente assistir a festa dos 

Tabernaculos. Admirao os Judeos a sua 
sabedoria-. Justified elle a cura, que havia 
feito em dia de Sabbado. Disputa dos 
Judeos, sobre se Jesus era o Messias. Elle 
promelte o Espirito Santo aos que crerein 
nelle. Defende-o Nicodemos. 

DEPOIS disto andava Jesus por Gali- 
lea, porque nao queria andar por Judea: 

visto que os Judeos o queriao matar. 
2 Estava porem a chegar a festa dos Ju¬ 

deos, chamada dos Tabernaculos. 
3 Disserao-lhe pois seus irmaos: Sahe 

daqui, e vai para Judea, para que tambem 
teus Discipulos vejao as obras que fazes. 

4 Porque ninguem, que deseja ser co¬ 
nhecido em publico, obra cousa alguma em 
secreto : ja que fazes estas cousas, descobre- 
te ao Mundo. 

5 Porque nem ainda seus irmaos criao 
nelle. 

6 Disse-lhes pois Jesus : Ainda nao he 
chegado o meu tempo : mas o vosso tempo 
sempre esta prompto. 

7 O Mundo nao vos pode aborrecer: 
mas elle me aborrece a mim: porque eu 
dou testemunho delle, que sao mas as suas 
obras. 

8 Vos-outros subi a esta festa, que eu 
todavia nao vou a esta festa: porque nao he 
ainda cumprido o meu tempo. 

9 Tendo dito isto, deixou-se ficar elle 
mesmo em Galilea. 

10 Mas quando seus irmaos ja tinhao su- 
bido, entao subio elle tambem a festa nao 
descobertamente, mas como em segredo. 

11 Buscavao-o pois os Judeos no dia da 
festa, e diziao : Onde esta elle ? 

12 E era grande a murmuravao, que delle 
havia no povo. Porque huns diziao : Elle 
he bom. Outros porem diziao: Nao he, 
antes engana o povo. 

13 Ninguem com tudo ousava fallar delle 
em pfiblico, por medo dos Judeos. 
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r 14 Ora estando ja os dias da festa no 
meio, entrou Jesus no Templo, e poz-se a 
ensinar. 

15 E admiravao-se os Judeos, dizendo: 
Como sabe este letras, nao as tendo estu- 
dado ? 

16 Respondeo-lhes Jesus e disse : A 
minha doutrina nao he minha, mas he da- 
quelle, que me ouvio. 

17 Se algum quizer fazer a vontade de 
Deos : reconhecera se a minha doutrina vem 
delle, ou se eu fallo de mim mesmo. 

18 0 que falla de si mesmo, busea a pro¬ 
pria gloria: mas aquelle, que busca a gloria 
de quem o enviou, esse he verdadeiro, e nao 
ha nelle injustipa. 

19 Nao he assim que Moyses vos deo a 
Lei: e com tudo nenhum de vos cumpre 
com a Lei ? 

20 Porque me procurais vos matar ? Re- 
spondeo o povo, e disse: Tu estas possesso 
do demonio: quem he que procura matar-te ? 

21 Respondeo Jesus, e disse- lhes : Eu fiz 
huma so obra, e todos vos estais por isso 
maravilhados: 

22 Vos com tudo, porque Moysds vos 
ordenou a Circumcisao: (se bem que ella 
nao vem de Moyses, mas dos Patriarcas) no 
Sabbado mesmo circumcidais hum homem. 

23 Se por nao se violar a Lei de Moyses, 
recebe hum homem a Circumcisao em dia 
de Sabbado : porque vos indignais vos de 
que eu em dia de Sabbado curasse a todo 
hum homem ? 

24 Nao julgueis segundo a apparencia, 
mais julgai segundo a recta justipa. 

25 Entao alguns de Jerusalem diziao: 
Nao he este o a quem procurao matar? 

26 E com tudo ei-lo ahi esta fallando em 
publico, e nao lhe dizem cousa alguma. 
Sera que tenhao verdadeiramente reconhe- 
cido os Senadores, que este he o Christo ? 

27 Mas nos sabemos donde este he; e 
do Christo, quando vier, ninguem sabera 
donde elle seja. 

28 E Jesus levantava a voz no Templo 
ensinando, e dizendo: Vos-outros nao so 
me conheceis, mas sabeis donde eu sou ; e 
en nao vim de mim mesmo, mas he verda¬ 
deiro o que me enviou, a quem vos nao 
conheceis. 

29 Eu sou quem o conhepo : porque delle 
sou, e elle me enviou. 

30 Procuravao pois os Judeos prendello: 
mas ninguem lhe lancou as maos, porque 
nao era ainda chegada a sua hora. 

31 E muitos do povo crerao nelle, e di¬ 
ziao : Quando vier o Christo, fara elle mais 
prodigios que os que este faz ? 

32 Ouvirao os Fariseos este murmurinho 
que delle fazia o povo ; e os Principes dos 
Sacerdotes, e os Fariseos enviarao quadri- 
Iheiros para o prenderem. 

33 Mas Jesus lhes disse: Ainda por hum 
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pouco de tempo estou comvosco ; e depois 
vou para aquelle, que me enviou. 

34 Vos me buscareis, e nao me achareis: 
nem vos podeis vir, onde eu estou. 

35 Disserao logo entre si os Judeos; 
Para onde he que ira este, que o nao pos- 
samos achar? sera caso, que va para os que 
se achao dispersos entre as Napoes, e para 
instruir os Gentios ? 

36 Que quer dizer esta palavra, que elle 
nos disse: Vos me buscareis, e nao me 
achareis; e onde eu estou, nao podeis vos 
vir? 

37 E no ultima dia da festa que era o 
mais solemne estava alii Jesus, posto em pe, 
o levantava a voz dizendo : Se algum tern 
sede, venha a mim, e beba. 

38 O que ere em mim, como diz a Es- 
critura, do seu ventre correrao rios d’agua 
viva. 

39 Isto porem dizia elle, fallando do Es- 
pirito, que haviao de receber os que cres- 
sem nelle: porque ainda o Espirito nao fora 
dado, por nao ter sido ainda glorificado 
Jesus. 

40 Entretanto alguns daquelle povo, ten¬ 
do ouvido estas suas palavras, diziao: Este 
seguramente he Profeta. 

41 Outros diziao : Este he o Christo. 
Porem diziao alguns. Pois que, de Galilea 
he que ha de vir o Christo ? 

42 Nao diz a Escritura. Que o Christo 
ha de vir da gerapao de David, e da Villota 
de Belem, onde assistia David ? 

43 Assim que havia esta dissensao entre 
o povo acerca delle. 

44 E alguns delies o queriao prender: 
mas nenhum lancou as maos sobre elle. 

45 Voltarao pois os quadrilheiros para os 
Principes dos Sacerdotes, e Fariseos. E 
elles lhes perguntarao : Porque o nao trou- 
xestes vos prezo ? 

46 Responderao os quadrilheiros: Nunca 
homem algum fallou, como este homem. 

47 Replichrao-lhes entao os Fariseos : 
Dar-se-ha caso que sejais vos tambem os 
enganados ? 

48 Houve por ventura algum dentre os 
Senadores, ou dos . Fariseos, que cresse 
nelle? 

49 Porque em quanto a esta plebe, que 
nao sabe o que he Lei, elles sao huns ho- 
mens amaldipoados. 

50 Disse-lhes Nicodemos, que era hum 
delles, e o mesmo que viera de noite buscar 
a Jesus : 

51 Condemna por ventura a nossa Lei a 
algum homem, antes de o ouvir, e antes de 
se informar das suas accoes ? 

52 Responderao elles, e disserao-lhe : Es 
tu tambem Galileo? Examina as Escrituras, 
e veras que de Galilea nao se levanta Profeta. 

53 E tornarao-se cada hum para sua 
casa. 



S. JO AO VIII. 

CAPITULO VIII. 
O caso da mulher adult era. Prediz o Se- 

nhor aos Judeos a sua impenitencia final. 
Quaes sdo os sens verdadeiros Discipulos. 
Os Judeos nao sdo filhos de Deos, nem de 
Abrahao, mas do diabo. Dobrao elles as 
blasfemias contra Jesus. Abrahao desejou 
velio, e ndo o vio. Pile era antes de Abra¬ 
hao. Querem-no apedrejar os Judeos. 

NTRETANTO foi Jesus para o Monte 
das Oliveiras : 

2 E ao romper da manha tornou para o 
Templo, e todo o povo veio ter com elle, e 
elle assentado os ensinava. 

3 Entao lhe trouxerao os Escribas, e os 
Fariseos huma mulher, que fora apanhada 
em adulterio : e a pozerao no meio, 

4 E lhe disserao : Mestre, esta mulher 
foi agora mesmo apanhada em adulterio. 

5 E Moyses na Lei mandou-nos apedre¬ 
jar a estas taes. Que dizes tu logo? 

6 Diziao pois isto os Judeos tentando-o, 
para o poderem accusar. Porem Jesus 
abaixando-se, poz.se a escrever com o dedo 
na terra. 

7 E como elles perseveravao em fazer-lhe 
perguntas, ergueo-se Jesus, e disse-lhes: O 
que de vos-outros esta sem peccado, seja o 
primeiro que a apedreje. 

8 E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. 
9 Mas elles ouvindo-o, forao sahindo 

hum a hum, sendo os mais velhos os primei- 
ros: e ficou so Jesus, e a mulher, que 
estava no meio em pe. 

10 Entao erguendo-se Jesus, disse-lhe : 
Mulher, onde estao os que te accusavao ? 
ninguem te condemnou ? 

11 Respondeo ella : Ninguem, Senhor : 
Entao disse Jesus: Nem eu tao pouco te 
condemnarei: Vai, e nao peques mais. 

12 E outra vez lhes fallou Jesus, dizendo. 
Eu sou a luz do mundo : o que me segue 
nao anda em trevas, mas tera o lume da vida. 

13 E os Fariseos lhe disserao : Tu es o 
que das testemunho de ti mesmo : assim o 
teu testemunho nao he verdadeiro. 

14 Respondeo Jesus, e disse-lhes: Ainda 
que eu mesmo sou o que dou testemunho 
de mim, o meu testemunho he verdadeiro : 
porque sei donde vim, e para onde vou: 
mos vos nao sabeis donde eu venho, nem 
para onde vou. 

15 Vos julgais segundo a carne : eu a 
ninguem julgo: 

16 E se eu julgo a alguem, o meu juizo 
he verdadeiro, porque eu nao sou so: mas 
eu, e o Pai, que me enviou. 

17 E na vossa mesma Lei esta escrito, 
que o testemunho de duas pessoas he ver¬ 
dadeiro. 

18 Ora eu sou o que dou testemunho de 
mim mesmo: e meu Pai, que me enviou, 
tambem da testemunho de mim. 

19 Perguntarao-lhe elles entao: Onde 
esta teu Pai? Respondeo-lhes Jesus: Vos 
nao me conheceis a mim, nem a meu Pai: 
se me conhecesseis a mim, certamente con- 
hecerieis tambem a meu Pai. 

20 Estas palavras disse Jesus, ensinando 
no Templo no lugar do gazofylacio : e nin¬ 
guem o prendeo, porque nao era ainda che- 
gada a sua hora. 

21 E em outra occasiao lhes disse Jesus : 
Eu retiro-me, e vos me buscareis, e morre- 
reis no vosso peccado. Para onde eu vou, 
nao podeis vos vir ? 

22 Diziao pois os Judeos : Sera que elle 
se mate a si mesmo, pois diz: Para onde eu 
vou, nao podeis vos vir ? 

23 Mas Jesus lhes respondia: Vos sois 
ca debaixo, e eu sou la de riba. Vos sois 
deste Mundo, eu nao sou deste Mundo. 

24 Por isso eu vos disse, que morrerieis 
nos vossos peccados: porque se nao crer- 
des em quem eu sou, morrereis no vosso 
peccado. 

25 Perguntarao-lhe pois elles: Que es 
tu : Respondeo-lhes Jesus: Eu sou o prin- 
cipio, o mesmo que vos fallo. 

26 Muitas cousas sao as que tenho que 
vos dizer, e de que vos condemnar: mas 
o que me enviou, he verdadeiro: e eu o que 
digo no Mundo, he o que delle aprendi. 

27 E nao conhecerao os Judeos que elle 
dizia, que Deos era seu Pai. 

28 Disse-lhes pois Jesus: Quando vos 
tiverdes levantado o Filho do Homem, entao 
conhecereis quem eu sou, e que nada fapo 
de mim mesmo, mas que como o Pai me 
ensinou, assim fallo : 

29 E o que me enviou, esta comigo, e nao 
me deixou so; porque eu sempre faco o 
que he do seu agrado. 

30 Ao tempo que Jesus dizia estas pala¬ 
vras, crerao muitos nelle. 

31 Pelo que dizia Jesus aos Judeos, que 
nelle crerao: Se vos permanecerdes na 
minha palavra, sereis verdadeiramente meus 
discipulos ; 

32 E conhecereis a verdade, e a verdade 
vos livrara. 

33 °Responderao-lhe elles: Nos somos 
descendentes de Abrahao, e em nenhum 
tempo fomos escravos dalguem ; como dizes 
tu ; Que viremos a ser livres ? 

34 Respondeo-lhes Jesus : Em verdade, 
em verdade vos digo ; que todo o que com- 
mette peccado, he escravo do peccado; 

35 Ora o escravo nao fica para sempre na 
casa: mas o Filho flea nella para sempre ; 

36 Assim que se o Filho vos livrar, sereis 
verdadeiramente livres. 

37 Eu bem sei que sois filhos de Abra¬ 
hao : mas vos quereis-me dar a morte, por¬ 
que a minha palavra nao cabe em vos. 

38 Eu fallo o que vi em meu Pai: e vos 
fazeis o que vistes em vosso pai. 
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39 Respond&rao elles, e disserao-lhe : 
Nosso pai be Abrahao. Disse-lhes Jesus: 
Se sois filhos de Abrahao, fazei obras de 
Abrahao. 

40 Mas vos actualmente procurais tirar- 
me a vida, a mim que sou hum homem, que 
vos fallei a verdade, que ouvi de Deos; isto 
he o que Abrahao nunca fez. 

41 Vos fazeis as obras de vosso pai. E 
elles lhe disserao: Nos nao somos nascidos 
de fornicafao ; hum pai temos que he Deos. 

42 Respondeo-lhes pois Jesus ; Se Deos 
fosse vosso pai; vos certamente me amarieis ; 
porque eu sahi de Deos, e vim; porque 
nao vim de mim mesmo, mas elle foi quern 
me enviou. 

43 Porque nao conheceis vos a minha 
falla ? He porque nao podeis ouvir a minha 
palavra. 

44 Vos sois filhos do diabo; e quereis 
cumprir os desejos de vosso pai": elle era 
homicida des do principio, e nao permane- 
ceo na verdade; porque a verdade nao esta 
nelle: quando elle diz a mentira, falla do 
que lhe he proprio, porque he mentiroso, e 
pai da mentira. 

45 Mas ainda que eu vos digo a verdade, 
vos nao me credes. 

46 Qual de vos me arguira de peccado? Se 
eu vos digo a verdade, porque me nao credes ? 

47 O que he de Deos, ouve as palavras 
de Deos. Por isso vos nao nas ouvis, por¬ 
que nao sois de Deos. 

48 Responderao entao os Judeos, e dis¬ 
serao-lhe ; Nao dizemos nos bem, que tu es 
hum Samaritano, e que tens demonio ? 

49 Respondeo-lhes Jesus: Eu nao tenho 
demonio : mas dou honra a meu Pai, e vos 
a mim deshonrastes-me. 

50 E eu nao busco a minha gloria: outro 
he o que a buscara, e que fara justipa. 

51 Em verdade, em verdade vos digo; 
que se alguem guardar a minha palavra, 
nao vera a morte eternamente. 

52 Disserao-lhe pois os Judeos : Agora 
he que conhecemos que estas possesso do 
demonio. Abrahao morreo, e os Profetas 
morrerao; e tu dizes: Se alguem guardar 
a minha palavra, nao pro vara a morte eter¬ 
namente. 

53 Acaso 6s tu maior do que nosso pai 
Abrahao, que morreo ? e do que os Profetas, 
que tambem morrerao. Quemte fazes tu ser? 

54 Respondeo Jesus; Se eu glorifico a 
mim mesmo, nao he nada a minha gloria: 
meu Pai he que me glorifica, aquelle, que 
vos dizeis que he vosso Deos, 

55 E entretanto vos nao o tendes conhe- 
cido : mas eu conheco-o; E se disser que 
o nao conhepo, serei como vos mentiroso. 
Mas eu conhepo-o, e guardo a sua palavra. 

56 Vosso pai Abrahao desejou ancio- 
samente ver o meu dia : vio-o, e ficou cheio 
de gozo. 
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57 Disserao-lhe por isso os Judeos: Tu 
ainda nao tens cincoenta annos, e viste a 
Abrahao ? 

58 Respondeo-lhes Jesus: Em verdade, 
em verdade vos digo, que antes que Abra¬ 
hao fosse feito, sou eu. 

59 Entao pegarao os Judeos em pedras 
para lhe atirarem: mas Jesus encobrio-se, e 
sahio do Templo. 

CAPITULO IX. 
Da Jesus vista a hum cego de nascenga. 

Condemnao os Fariseos este milagre. Ex- 
commungdo o cego. Jesus o instrue, e elle 
ere. em Jesus. 

PASSANDO Jesus, vio a hum homem 
que era cego de nascenca: 

2 E seus Discipulos lhe perguntarao: 
Mestre, que peccado fez este, ou fizerao 
seus pais, para nascer cego ? 

3 Respondeo Jesus; !Nem foi por pec¬ 
cado que elle fizesse, nem _seus pais: mas 
foi para se manifestarem nelle as obras de 
Deos. 

4 Importa que eu fapa as obras daquelle, 
que me enviou, em quanto he dia: a noite 
vem, quando ninguem pode obrar: 

5 Eu entretanto que estou no Mundo, 
sou a luz do Mundo. 

6 Dito isto, cuspio no chao, e fez lodo do 
cuspo, e untou com o lodo os olhos do cego, 

7 E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque 
Siloe (que quer dizer o Enviado). Foi elle 
pois, e lavou-se, e veio com vista. 

8 Entao os seus visinhos, e os que o ti- 
nhao visto antes pedindo esmola, diziao: 
Nao he este aquelle, que estava assentado, e 
pedia esmola ? Respondiao huns : Este he. 

9 Outros pelo contrario : Nao he, mas he 
outro, que se parece com elle. Porem elle 
dizia; Eu he que sou. 

10 Perguntarao-lhe pois: Como te forao 
abertos os olhos? 

11 Respondeo elle; Aquelle homem que 
se chama Jesus, fez lodo: e untou-me os 
olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloe, 
e lava-te. E fui, lavei-me, e acho-me com 
vista. 

12 E perguntarao-lhe: Onde esta elle ? 
Respondeo : Nao sei. 

13 Entao Ievarao o que fora cego aos 
Fariseos. 

14 E era dia de Sabbado, quando Jesus 
fez o lodo, e lhe abrio os olhos. 

15 Perguntarao-lhe pois de'novo os Fari¬ 
seos, de que modo vira. E elle lhes disse: 
Poz-me lodo sobre os olhos, e lavei-me, e 
estou vendo. 

16 Pelo que diziao alguns dos Fariseos : 
Este homem, que nao guarda o Sabbado 
nao he de Deos. Porem outros diziao : 
Como pode hum homem peccador fazer 
estes prodigios ? e havia dissensao entre 
elles. 
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17 Perguntarao pois ainda ao cdgo: Tu 
que dizes daquelle, que te abrio os olhos ? 
E respond eo elle : Que lie hum Profeta. 

18 Mas os Judeos nao crerao que elle 
fosse cego, e visse, em quanto nao chamarao 
os pais do que vira. 

19 E lhes fizerao esta pergunta, dizendo : 
He este o vosso filho, que vosMizeis que 
nasceo cego ? Pois como ve agora ? 

20 Seus pais lhes responderao, e disse¬ 
rao : O que nos sabemos he que este he 
nosso filho, e que elle nasceo cego : 

21 Mas nao sabemos como elle agora ve: 
ou quem foi o que lhe abrio os olhos, nos o 
nao sabemos tambem : perguntai-lho a elle 
mesmo: elle idade tern, que falle elle mes- 
mo de si. 

22 Isto disserao seus pais, por medo que 
tinhao dos Judeos ; porque ja os Judeos 
tinhao conspirado em ser expulsado fora da 
Synagoga todo o que confessasse que Jesus 
era o Christo. 

23 Por isso he que seus pais responde¬ 
rao ; Elle idade tem, perguntai-lho. 

24 Tornarao pois a chamar ao homem, 
que fora cego, e disserao-lhe: Da gloria a 
Deos : nos sabemos, que esse homem he 
hum peccador. 

25 Entao lhes respondeo elle : Se elle he 
peccador, nao o sei: o que so sei he, ^que 
sendo eu antes cego, vejo agora. 

26 Perguntarao-lhe pois : Que he o que 
te fez elle ? como te abrio elle os olhos ? 

27 Respondeo-lhes: Eu ja vo-lo disse, e 
vos ja o ouvistes : porque o quereis vos 
tornar a ouvir ? quereis vos por ventura 
fazer-vos tambem seus discipulos ? 

28 Sobre isto o carregarao elles de inju- 
rias, e lhe disserao : Discipulo delle sejas 
tu: que nos-outros somos discipulos de 
Moyses. 

29 Nos sabemos que Deos fallou a Moy¬ 
ses : mas deste nao sabemos donde he. 

30 Respondeo aquelle homem, e disse- 
lhes: Por certo que he cousa admiravel, 
que vos nao saibais donde elle he, e que elle 
me abrisse os olhos: 

31 E nos sabemos que Deos nao ouve 
a peccadores : mas se alguem lhe da culto, 
e faz a sua vontade, a este escuta Deos. 

32 Desde que ha Mundo, nunca se ouvio 
que alguem abrisse os olhos a hum cego de 
nascenya. 

33 Se este nao fosse de Deos, nao podia 
elle obrar cousa alguma. 

34 Responderao elles, e disserao-lhe: 
Tu des do ventre de tua mai todo es pec- 
cado, e tu es o que nos queres ensinar ? E 
lanyarao-o fora. 

35 Ouvio Jesus dizer, que o tinh&o lan- 
yado fora: e havendo-o encontrado, disse- 
lhe : Tu cres no Filho de Deos ? 

36 Respondeo elle, e disse: Quem he 
elle, Senhor, para eu crer nelle ? 

37 Disse-lhe pois Jesus : Ate ja tu o 
viste, he aquelle mesmo que falla comtigo. 

38 Entao respondeo elle : Eu creio, Se¬ 
nhor. E prostrando-se, o adorou. 

39 E Jesus lhe disse: Eu vim a este 
Mundo a exercitar hum juizo : a fim de 
que os que nao vem, vejao, e os que vem, 
se fayao cegos. 

40 E ouvirao alguns dos Fariseos, que 
estavao com elle, e disserao-lhe: Logo 
tambem nos somos cegos ? 

41 Respondeo-lhes Jesus: Se vos fosseis 
cegos nao terieis culpa; mas como vos 
agora mesmo dizeis: Nos vemos. Fica 
subsistindo o vosso peccado. 

CAPITULO x: 
A parabola do bom pastor. Jesus he a porta. 

Da a vida pelas ovelhas. Fard dos Ju¬ 
deos, e dos Gentios hum so rebanho. Fai 
ao Templo no dia da Dedicagdo. Per- 
guntdo-lhe os Judeos, se he elle o Messias. 
Os seus milagres o publicuo, mas so as 
suas ovelhas o ouvem. Querem-o apedre- 
jar, por se fuser Filho de Deos. File se 
defende com as obras que tem feito. 

PM verdade, em verdade vos digo: que 
-Li o que nao entra pela porta no aprisco 
das ovelhas, mas sobe por outra parte; esse 
he ladrao, e roubador. 

2 O que porem entra pela porta, esse he 
o pastor das ovelhas. 

3 A este abre o porteiro, e as ovelhas 
ouvem a sua voz, e as ovelhas proprias 
chama pelo seu nome, e as tira para fora. 

4 E depois que tirou para fora as proprias 
ovelhas, vai adiante dellas; e as ovelhas o 
seguem, porque conhecem a sua voz. 

5 E nao seguem o estranho, antes fogern 
delle : porque nao conhecem a voz dos es- 
tranhos. 

6 Jesus lhes disse esta parabola. Mas 
elles nao entenderao que era o que lhes 
dizia. 

7 Tornou pois Jesus a dizer-lhes: Em 
verdade, em verdade vos digo, que eu sou 
a porta das ovelhas. 

8 Todos quantos tem vindo sao ladroes, 
e roubadores, e as ovelhas nao lhes derao 
ouvidos. 

9 Eu sou a porta. Se alguem entrar por 
mim, sera salvo: e elle entrara, e sahira, e 
achara pastagens. 

10 O ladrao nao vem senao a furtar, e a 
matar, e a perder. Mas eu vim para ellas 
terem vida, e para a terem em maior abun- 
dancia. 

11 Eu sou o bom Pastor. O bom pastor 
da a propria vida pela suas ovelhas. 

12 Porem o mercenario, e o que nao he 
pastor, de quem nao sao proprias as ove¬ 
lhas, ve vir o lobo, e deixa as ovelhas, e 
foge : e o lobo arrebata, e faz desgarrar as 
ovelhas: 
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13 E o mercenario foge, porque he mer- 

eenario, e porque lhe nao tocao as ove- 
Ihas. 

14 Eu sou o bom Pastor: e eu conhepo 
as minhas ovelhas, e as que sao minhas me 
conhecem a mim. 

15 Assim como meu Pai me conhece, 
tambem eu conhepo a meu Pai: e ponho 
a minha vida pelas minhas ovelhas. 

16 Tenho tambem outras ovelhas, que 
nao sao deste aprisco: e importa que eu as 
traga, e ellas ouvirao a minha voz, e havera 
hum rebanho, e hum Pastor. 

17 Por isso meu Pai me ama: porque 
eu ponho a minha vida, para outra vez a 
assumir. 

18 Ninguem a tira de mim: mas eu de 
mim mesmo a ponho, e tenho poder de a 
por: e tenho poder de a reassumir : Este 
mandamento recebi de meu Pai. 

19 Originou-se por causa destes discur- 
sos huma nova dissensao entre os Ju- 
deos. 

20 Porque muitos delles diziao: Elle 
esta possesso do demonio, e perdeo o juizo : 
porque o estais vos ouvindo ? 

21 Diziao outros: Estas palavras nao 
sao de quem esta possesso do demonio: 
acaso pode o demonio abrir os olhos aos 
cegos ? 

22 Oraem Jerusalem celebrava-se a festa 
da Dedicapao : e era Inverno. 

23 E Jesus andava passeando no Tem- 
plo, no alpendre de Salamao. 

24 Rodearao-o pois os Judeos, e disse- 
rao-lhe : Ate quando nos teras tu perplexos ? 
se tu es o Christo, dize-no-lo claramente. 

25 Respondeo-lhes Jesus : Eu digo-vo-lo, 
e vos nao me credes; as obras, que eu 
fapo em Nome de meu Pai, ellas dao teste- 
munho de mim: 

26 Porem vos nao credes, porque nao 
sois das minhas ovelhas. 

27 As minhas ovelhas ouvem a minha 
voz: e eu conhepo-as, e ellas me seguem: 

28 E eu lhes dou a vida eterna: e ellas 
nunca jamais hao de perecer, e ninguem as 
ha de arrebatar da minha mao. 

29 O que meu Pai me deo, he maior do 
que todas as cousas: e ninguem as pode 
arrebatar da mao de meu Pai. 

30 Eu, e o Pai somos huma mesma 
cousa. 

31 Entao pegarao os Judeos em pedras 
para lhe atirarem. 

32 Disse-lhes Jesus : Eu tenho-vos mos- 
trado muitas obras boas, que fiz em virtude 
de meu Pai, por qual destas obras me que- 
reis vos apedrejar? 

33 Responderao-lhe os Judeos: Nao he 
por causa de alguma boa obra, que nos te 
apedrejamos, mas sim porque dizes blasfe- 
mias; e porque sendo tu homem, te fazes 
Deos a ti mesmo. 
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34 Replicou-lhes Jesus: Nao he assim 
que esta escrito na vossa Lei: Eu disse, 
vos sois deoses ? 

35 Se ella chama deoses aquelles, a quem 
a palavra de Deos foi dirigida, e a Escri- 
tura nao pode falhar: 

36 A mim, a quem o Pai santificou, e 
enviou ao Mundo, porque dizeis vos: Tu 
blasfemas : por eu ter dito, que sou Filho 
de Deos ? 

37 Se eu nao fapo as obras de meu Pai, 
nao me creais. 

38 Porem se eu as fapo: e quando nao 
queirais crer em mim, crede as minhas 
obras, para que conliecais, e creais que o 
Pai esta em mim, e eu no Pai. 

39 Entao procuravao os Judeos pren- 
dello: mas elle se escapou das suas 
maos. 

40 E retirou-se outra vez para a banda 
dalem do Jordao, para o lugar, em que 
Joao baptizava no principio: e deixou-se 
la hear: 

41 E vierao a elle muitos, e diziao : Por 
certo que Joao nao fez milagre algum. 

42 E todas as cousas, que Joao disse 
deste, erao verdadeiras. E muitos crerao 
nelle. 

CAPITULO XI. 
Resuscita Jesus a Lazaro. Ajunta-se o Su¬ 

premo Conselho contra Jesus. O Pontifice 
Caifaz profetiza, que devia hum morrer 
por todos. Retira-se Jesus a Efrem. I)d 
o Conselho ordem para o prenderem. 

STAVA pois enfermo hum homem’ 
chamado Lazaro, que era da Aldeia de 

Bethania, onde assistiao Maria e Martha 
suas irmas. 

2 (E esta Maria era aquella, que ungio 
o Senhor com o balsamo, e lhe alimpou os 
pes com os seus cabellos : cujo irmao La¬ 
zaro estava enfermo.) 

3 Mandarao pois suas irmas dizer a Jesus: 
Senhor, eis-ahi esta enfermo aquelle que tu 
amas. 

4 E ouvindo isto Jesus, disse-lhes : Esta 
enfermidade nao se encaminha a morrer, 
mas a dar gloria a Deos, para o Filho de 
Deos ser glorificado por ella. 

5 Ora Jesus amava a Martha, e a sua 
irma Maria, e a Lazaro. 

6 Tanto que ouvio pois que Lazaro estava 
enfermo, deixou-se.entao hear ainda dous 
dias no mesmo lugar : 

7 Depois passado isto disse a seus Disei- 
pulos : Tornemos outra vez para Judea. 

8 Disserao-lhe os Disciprdos: Mestre, 
ainda agora te queriao apedrejar os Judeos, 
e tu vas outra vez para la ? 

9 Respondeo-lhes Jesus: Nao sao doze 
as horas do dia? Aquelle, que caminhar 
de dia, nao tropepa, porque ve a luz deste 
Mundo: 
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10 Porem o que andar de noite, tropepa, 
porque lhe falta a luz. 

11 Assim fallou, e depois disto Dies disse ; 
Nosso amigo Lazaro dorme: mas eu vou 
despertallo do somno. 

12 Disserao-lhe entao seus Discipulos : 
Senhor, se elle dorme estara sao. 

13 Mas Jesus tinha fallado da sua morte : 
€ elles entenderao, que fallava do dormir 
do somno. 

14 Disse Ihes pois Jesus entao aberta- 
mente : Lazaro he morto : 

15 E eu por amor de vos folgo de me 
nao ter achado la, para que creais : mas 
vamos a elle. 

16 Disse entao Thome, chamado Didy- 
mo, aos outros Condiscipulos : Vamos nos 
tambem, para morrermos com elle. 

17 Chegou em fim Jesus: e achou que 
Lazaro estava na sepultura ha via ja quatro 
dias. 

18 (Estava pois Bethania em distancia 
de Jerusalem, perto de quinze estadios.) 

19 E muitos dos Judeos tinhao vindo a 
Martha, e a Maria, para as consolarem na 
morte de seu irmao. 

20 Martha pois tanto que ouvio que 
vinha Jesus, sahio a recebello: e Maria 
ficou em casa. 

21 Disse entao Martha a Jesus : Senhor, 
se tu houveras estado aqui, nao morrera 
meu irmao. 

22 Mas tambem sei agora, que tudo o 
que pedires a Deos, Deos to concedera. 

23 Respondeo-lhe Jesus : Teu irmao ha 
de resurgir. 

24 Disse-lhe Martha: Eu sei que elle 
ha de resurgir na resurreipao, que havera no 
ultimo dia. 

25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a resurreipao, 
e a vida : o que ere em mim, ainda que 
esteja morto, vivera : 

26 E todo o que vive, e ere em mim, 
nao morrera eternamente. Cres isto ? 

27 Ella lhe disse : Sim Senhor, eu ja es- 
tou na crenpa de que tu es o Christo Filho 
de Deos vivo, que vieste a este Mundo. 

28 E dito isto, retirou-se Martha, e foi 
chamar em segredo a sua irma Maria, a 
quem disse: He chegado o Mestre, e elle 
te chama. 

29 Ella como ouvio isto, levantou-se logo, 
€ foi buscallo: 

30 Porque ainda Jesus nao tinha entrado 
na Aldeia : mes estava ainda naquelle tfies- 
mo lugar, onde Martha sahira a recebello. 

31 Entao os Judeos, que estavao com elle 
em casa, e a consolavao, como virao que 
Maria se havia levantado tao depressa, e 
tinha sahido, forao nas suas costas dizendo : 
Ella vai chorar ao sepulcro. 

32 Maria porem depois de chegar aonde 
Jesus estava, tanto que o vio, lanpou-se aos 
seus pes, e disse-lhe : Senhor, se tu hou- 
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veras estado aqui, nao morrera meu irmao. 
33 Jesus porem tanto que vio chorar a 

ella, e chorar os Judeos, que tinhao vindo 
com ella, brarnio em seu espirito, e turbou¬ 
se a si mesmo, 

34 E perguntou : Onde o pozestes vos ? 
Responderao-lhe elles : Senhor, vem, e ve. 

35 Entao chorou Jesus. 
36 O que foi causa de dizerem os Ju¬ 

deos: Vejao como elle o amava. 
37 Mas alguns d’entre elles disserao : 

Este, que abrio os olhos ao que era cego 
de nascenpa, nao podia fazer que estoutro 
nao morresse? 

38 Jesus pois tornando a bramir em si 
mesmo, veio ao sepulcro : e era este liuma 
gruta : e em cima della se havia posto liuma 
campa. 

39 Disse Jesus: Tirai a campa. Tirai a 
campa. Respondeo-lhe Martha, irma do 
defunto: Senhor, elle ja cheira mal, porque 
he ja de quatro dias. 

40 Disse-lhe Jesus : Nao te disse eu, que 
se tu creres, veras a gloria de Deos ? 

41 Tirarao pois a campa : e Jesus levan- 
tando os olhos ao Ceo, disse: Pai, eu te 
dou grapas, porque me tens ouvido: 

42 Eu pois bem sabia que tu sempre me 
ouves, mas fallei assim por attender a este 
povo, que esta a roda de mim: para que 
elles creiao que tu me enviaste. 

43 Tendo dito estas palavras, bradou em 
alta voz : Lazaro, sahe para fora. 

44 E no mesmo instante sahio' o que es- 
tivera morto, ligados os pes, e maos com 
as ataduras, e o seu rosto estava envolto 
n’hum lenpo. Disse Jesus aos circumstan- 
tes : Desatai-o, e deixai-o ir. 

45 Entao muitos d’entre os Judeos, que 
tinhao vindo visitar a Maria, e a Martha, e 
que tinhao presenciado o que Jesus fizera, 
crerao nelle. 

46 Porem alguns delies forao ter com os 
Fariseos, e disserao-lhes o que Jesus tinha 
feito. 

47 Por cuja causa se ajuntarao os Ponti- 
fices, e os Fariseos em Conselho, e diziao : 
Que fazemos nos, que este homem faz mui¬ 
tos milagres ? 

48 Se o deixamos assim livre, crerao to- 
dos nelle : e virao os Romanos, e tirar-nos- 
hao o nosso lugar, e a nossa gente. 

49 Mas hum delies, por nome Caifaz, 
que era o Pontifice daquelle anno, disse- 
lhes : Vos nao sabeis nada, 

50 Nem considerais, que vos convem que 
morra hum homem, pelo povo, e que nao 
p ere pa toda a Napao. 

51 Ora elle nao disse isto de si mesmo: 
mas como era Pontifice daquelle anno, pro- 
fetou que Jesus tinha de morrer pela Napao, 

52 E nao somente pela Napao, mas tam¬ 
bem para elle unir n’hum corpo os filhos de 
Deos, que estavao dispersos. 
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53 Dds daqtielle dia pois cuidavfio elles 
cm ver, como Ihe dariao a morte. 

54 De sorte que ja nao andava Jesus em 
pfiblico entre os Judeos, mas retirou-se 
para huma terra visinha do Deserto, a huma 
Cidade chamada Efrem, e la estava com 
seus Discipulos. 

55 E estava proxima a Pascoa dos Ju¬ 
deos: e muitos daquella terra subirao a Je¬ 
rusalem antes da Pascoa, para se purifica- 
rem a si mesmos. 

56 E buscavao a Jesus: e diziao huns 
para os outros, estando no Templo: Que 
julgais vos de nao ter elle vindo a este dia 
de festa ? Mas os Pontifices, e Fariseos 
tinhao passado ordem, que todo-o que sou- 
besse onde Jesus estava, o denunciasse para 
o prenderem. 

CAPITULO XII. 
Ddo huma cea a Jesus em Bethania. Maria 

irmaa de Lazaro o unge com hum precioso 
balsamo. Murmuragao de Judas por isso. 
Defende-a Jesus. Meditao os Judeos dar 
a morte a Luzaro. Entrada de Jesus em 
Jerusalem. Desejao alguns Gentios vello. 
Declara Jesus, que elle nao produzird 
fructo entre elles, sendo clepois da sua 
morte. Turba-se com o pensamento da 
morte. Depots de crucijicado, attrahird 
tudo a si. Muitos Senadores crem nelle, 
mas nao ousao confessallo em publico, por 
tnedo de serem lanqados da Synagoga. 

EIS dias pois antes da Pascoa veio Jesus 
a Bethania, onde morrera Lazaro, a 

que Jesus resuscitou. 
2 E derao-lhe la huma cea: na qual 

servia Martha, e onde Lazaro era hum dos 
que estavao a meza com elle. 

3 Tomou Maria entao huma libra de 
balsamo feito de nardo puro de grande pre- 
co, e ungio os pes de Jesus, e lhe enxugou 
os pes com os seus cabellos: e ficou cheia 
toda a casa do cheiro do balsamo. 

4 Entao Judas Iscariotes, hum dos Dis¬ 
cipulos de Jesus, aquelle, que o havia de 
entregar, disse: 

5 Porque se nao vendeo este balsamo 
por trezentos dinheiros, e se deo aos 
pobres ? 

6 E disse isto, nao porque elle tivesse 
cuidado dos pobres, mas porque era ladrao, 
e sendo o que tinha a bolsa, trazia o que se 
lanpava nella. 

7 Mas J esus respondeo: Deixai-a que el- 
la guarde isto para o dia da minha sepultura. 

8 Porque vos-outros sempre tendes com- 
vosco os pobres : mas a mini nao me tendes 
sempre. 

9 Soube pois hum crescido numero de 
Judeos, que Jesus estava alii: e vierao, 
nao somenle por causa delle, senao tambem 
para verem a Lazaro, a quern elle havia re- 
suseitado d’entre os mortos. 
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10 PoreSm os Principes dos Sacerdotes 
assentfirao matar tambem a Lazaro : 

11 Porque muitos por causa delle se re- 
tiravao dos Judeos, e criao em Jesus. 

12 E no dia seguinte huma grande 
multidao de povo, que tinha vindo a fes¬ 
ta, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jeru¬ 
salem : 

13 Tomarao ramos de palmas, e sahirao 
a recebello, e clamavao : Hosanna, bemdito 
seja o Rei d’Israel, que vem em Nome do 
Senhor. 

14 E achou Jesus hum jumentinho, e 
montou em cima delle, segundo o que esta 
escrito: 

15 Nao temas, filha de Siao: eis-ahi o 
teu Rei, que vem montado sobre o asninho, 
lilho da jumenta. 

16 Nao fizerao seus Discipulos no prin- 
cipio reflexao nestas cousas: mas quando 
Jesus foi glorificado, entao se lembrarao de 
que assim estava escrito delle: e que elles 
mesmos liaviao contribuido para o seu 
cumprimento. 

17 E o grande numero dos que se acha- 
vao com Jesus, quando este chamou a La¬ 
zaro do sepulcro, e o resuscitou dos mortos, 
dava testemunho delle. 

18 E isto foi o que tambem fez que o 
povo o viesse a receber : porque ouvirao 
que elle obrara este milagre. 

19 De sorte, que disserao entre si os 
Fariseos : Vedes vos que nada aproveita- 
mos ? eis-ahi vai apos elle todo o Mundo. 

20 Ora havia alguns Gentios daquelles, 
que tinhao vindo adorar a Deos no dia da 
festa. 

21 Estes pois se encaminharao a Filippe, 
que era de Bethsaida de Galilea, e lhe fi¬ 
zerao esta rogativa dizendo: Senhor, nos 
quizeramos ver a Jesus: 

22 Veio Filippe dizello a Andre : entao 
Andre e Filippe o disserao a Jesus. 

23 E Jesus lhes respondeo, dizendo: 
He chegada a hora, em que o Filho do 
Homem sera glorificado. 

24 Em verdade, em verdade vos digo, 
que se um grao de trigo, que cahe na terra, 
nao morrer; 

25 Fica elle so: mas se elle morrer, pro- 
duz muito fructo. O que ama a sua vida, 
perdella-ha: e o que aborrece a sua vida 
neste Mundo, conservalla-ha para a vida 
eterna. 

26 Se alguem me serve, sigame : e onde 
eu estiver, estara alii tambem o que me 
serve. Se alguem me servir, meu Pai o 
honrara. 

27 Agora presentemente esta turbada a 
minha alma. E que direi eu ? Pai, livra- 
me desta hora. Mas para padecer nesta 
hora he que eu vim a ella. 

28 Pai, glorifica o teu Nome. Entao 
veio esta voz do Ceo : Eu nao so o tenho 
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jfi glorificado, mas ainda segunda vez o glo- 
rificarei. 

29 Ora o povo, que alii estava, e ouvira 
aquella voz, dizia que havia sido hum tro- 
vao. Outros diziao: Algum Anjo lhe fallou. 

30 Respondeo Jesus, e disse: Esta voz 
nao veio por amor de mim, mas veio por 
amor de vos-outros. 

31 Agora he o juizo do Mundo : agora 
sera lanpado fora o Principe deste Mundo. 

32 E eu quando for levantado da terra, 
todas as cousas attrahirei a mim mesmo : 

33 (E dizia isto, para designar, de que 
morte havia de morrer.) 

34 Respondeo-lhe o povo: Nos temos 
ouvido da Lei, que o Christo permanece 
para sempre: como dizes tu logo : Importa 
que o Filho do Ilomem seja levantado ? 
Quern he este Filho do Ilomem? 

35 Respondeo-lhes entao Jesus : Ainda 
por hum pouco de tempo esta a luz com- 
vosco. Andai em quanto tendes luz, para 
que vos nao apanhem as trevas : porque 
quem caminha em trevas, nao sabe para 
onde vai. 

36 E»n quanto tendes a luz, crede na luz, 
para que sejais filhos da luz. Isto disse 
Jesus : e retirou-se, escondeo-se delles. 

37 Mas sendo tantos os milagres, que 
fizera em sua presenca, nao criao nelle : 

38 Para se cumprir a palavra do Profeta 
Isaias, a qual elle proferio: Senhor, quem 
ehegou a crer o que ouvio de nos ? e a 
quem foi revelado o brapo do Senhor ? 

39 Por isso nao podiao crer, porque outra 
vez disse Isaias: 

40 Elle obcecou-lhes os olhos, e obdurou- 
Ihes o corapao : para que nao vejao com os 
olhos, e nao entendao com o corapao e se 
convertao, e eu os sare. 

41 Isto disse Isaias, quando vio a sua 
gloria, e fallou delle. 

42 Com tudo isto tambem crerao nelle 
muitos dos Senadores : mas por causa dos 
Fariseos nao o confessavao, por nao serem 
expulsados da Synagoga: 

43 Porque amarao mais a gloria dos ho- 
mens, do que a gloria de Deos. 

44 Mas Jesus levantou a voz, e disse: O 
que cr6 em mim, nao ere em mim, mas na- 
quelle, que me enviou. 

45 E o que me vh a mim, v6 aquelle, 
que me enviou. 

46 Eu, que sou a luz, vim ao Mundo: 
para que todo o que crb em mim, nao fique 
em trevas. 

47 E se alguem ouvir as minhas palavras, 
e nao as guardar: eu nao o julgo : porque 
nao vim a julgar o Mundo, mas a salvar o 
Mundo. 

48 O que me despreza, e nao recebe as 
minhas palavras : tem quem o julgue : a 
palavra, que eu tenho fallado, essa o julgara 
no dia ultimo. 

49 Porque eu nao failed de mim mesmo, 
mas o Pai, que me enviou, he q mesmo que 
me prescreveo pelo seu mandamento, o que 
eu devo dizer, e o que devo fallar. 

50 E eu sei que o seu mandamento he a 
vida eterna. Assim que o que eu digo, 
digo-o segundo mo disse o Pai. 

CAPITULO XIII. 
Lava Jesus os pcs a seus Discipulos. Deve 

este exemplo ser imitado. Descobre Jesus 
a Jodo quem he o que o ha de entregar. 
Liz que he chegada a sua gloria. Esta- 
belece o seu novo mandamento da caridade. 
Predis a Pedro, que elle o negara tres 
vezes. 

ANTES do dia da festa da Pascoa, sa- 
bendo Jesus que era chegada a sua 

hora, de passar deste Mundo ao Pai: como 
tinha amado os seus, que estavao no Mun¬ 
do, amou-os ate o fim. 

2 E acabada a cea, como ja o diabo tinha 
mettido no corapao a Judas, filho de Simao 
Iscariotes, a determinapao de o entregar: 

3 Sabendo que o Pai depositara em suas 
maos todas as cousas, e que elle sahira de 
Deos, e hia para Deos : 

4 Levantou-se da cea, e depoz suas ves- 
tiduras: e pegando n'huma toalha, cingio-se. 

5 Depois lanpou agua n’huma bacia, e 
comepou a lavar os pcs aos Discipulos, e a 
alimpar-lhos com a toalha, com que estava 
eingido. 

6 Veio pois a Simao Pedro. E disse-lhe 
Pedro : Senhor, tu a mim me lavas os pes ? 

7 Respondeo Jesus, e disse-lhe: O que 
eu fapo, tu nao o sabes agora, mas sabello- 
has depois. 

8 Disse-lhe Pedro : Nao me lavaras tu ja 
mais os ptis. Respondeo-lhe Jesus: Se eu 
te nao lavar, nao teras parte comigo. 

9 Disse-lhe Simao Pedro : Senhor, nao 
somente os meus pes, mas tambem as maos, 
e a cabepa. 

10 Disse-lhe Jesus: Aquelle, que esta 
lavado, nao tem necessidade de lavar senao 
os pes, e no mais todo elle esta limpo. E 
vos-outros estais limpos, mas nao todos. 

11 Porque elle sabia qual era o que o 
havia de entregar: por isso disse: nao estais 
todos limpos. 

12 E depois que lhes lavou os p6s, to- 
mou logo as suas vestiduras : e tendo-se 
tornado a por & meza, disse-lhes s Sabeis o 
que vos fiz ? 

13 Vos chamais-me Mestre, e Senhor, e 
dizeis bem: porque o sou. 

14 Se eu logo sendo vosso Senhor, e 
Mestre, vos lavei os pes : deveis vos tam¬ 
bem lavar-vos os pes huns aos outros. 

15 Porque eu dei-vos o exemplo, para 
que como eu vos fiz, assim fapais vos tambem. 

16 Em verdade, em verdade vos digo : 
Nao he o servo maior do que seu Senhor: 
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nem o Enviado he maior do que aquelle 
que o enviou. 

17 Se sabeis estas cousas, bemaventura- 
dos sereis, se as praticardes. 

18 Eu nao digo isto de todos vos : eu sei 
os que tenho escolhido : porem he neces- 
sario que se cumpra o que diz a Escritura : 
O que come o pao comigo, levantara contra 
mim o seu calcanhar. 

19 Des d’agora vo-lo digo, antes que 
succeda : para que quando succeder, creais 
que eu sou. 

20 Em verdade, em verdade vos digo : 
O que recebe aquelle, que eu enviar, a mim 
me recebe: e o que me recebe a mim, re¬ 
cebe aquelle, que me enviou. 

21 Tendo Jesus dito estas palavras, tur- 
bou-se todo no espirito: e protestou, e 
disse: Em verdade, em verdade vos digo : 
Que hum de vos me ha de entregar. 

22 Qlhavao pois os Discipulos huns para 
os outros na duvida de quem fallava elle. 

23 Ora hum dos seus Discipulos ao qual 
amava Jesus, estava recostado a meza no 
seio de Jesus. 

24 A este pois fez Simao Pedro hum si- 
nal, e disse-lhe : Quem he o de quem elle 
falla ? 

25 Aquelle Discipulo pois tendo-se recli- 
nado sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: 
Senhor, quem he esse? 

26 Respondeo Jesus : He aquelle, a 
quem eu der o pao molhado. E tendo 
molhado o pao, deo-a a Judas, filho de Si¬ 
mao Iscariotes. 

27 E atras do bocado, entrou nelle Sa- 
tanas. E Jesus lhe disse : O que fazes, 
faze-o de pressa. 

28 Nenhum porem dos que estavao a 
meza percebeo a que proposito elle lhe dizia 
isto. 

29 Porque alguns, como Judas era o que 
tinha a bolsa, cuidavao que lhe dissera 
Jesus: Compra as cousas, que havemos 
mister para o dia da festa: ou que desse 
alguma cousa aos pobres. 

30 Tendo pois Judas recebido o bocado, 
sahio logo para fora. E era ja noite. 

31 E depois que elle sahio, disse Jesus: 
Agora he glorificado o Filho do Homem: e 
Deos he glorificado nelle. 

32 Se Deos he glorificado nelle, tambem 
a elle o glorificara Deos em si mesmo: e 
glorificallo-ha logo. 

33 Filhinhos, ainda estou comvosco hum 
pouco. Vos buscarme-heis: e o que eu 
disse aos Judeos : Vos nao podeis vir para 
onde eu vou : isso mesmo vos digo eu agora. 

34 Eu dou-vos hum novo mandamento: 
Que vos ameis huns aos outros, assim como 
eu vos amei, para que vos tambem mutua- 
mente vos ameis. 

35 Nisto conhecerao todos que sois meus 
Discipulos, se vos amardes huns aos outros. 
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36 Disse-lhe Simao Pedro : Senhor, para 
onde vfis tu? Respondeo-lhe Jesus: Para 
onde eu vou, nao podes tu agora seguir- 
me : mas seguir-me-has depois. 

37 Disse-lhe Pedro: Porque te nao posso 
eu seguir agora? eu darei a minha vida por ti. 

38 Respondeo-lhe Jesus: Has de dar a 
tua vida por mim ? Em verdade, em ver¬ 
dade te digo : Que nao cantara o gallo, sem 
que tu me negues tres vezes. 

CAPITULO XIV. 
Consola Jesus os Apostolos da sua ausencia. 

No Ceo ha muitas mansdes. Jesus he o 
caminho, a verdade, e a vida. Elle estd 
no Pai, e o Pai nelle. Os Discipulos fa- 
rao ainda maiores milagres do que os seus. 
Elle Hies enviar a o Espirito Santo. Pro- 
mette-lhes a sua paz. Diz-lhes que devem 
folgar com a sua partida. 

1VT AO se turbe o vosso cora^ao. Credes 
em Deos, crede tambem em mim. 

2 Na casa de meu Pai ha muitas mora- 
das : se assim nao fora, eu volo tivera dito : 
Pois vou a appare-lhar-vos o lugar. 

3 E depois que eu for, e vos apparelhar 
o lugar: virei outra vez, e tomar-voz-hei 
para mim mesmo, para que onde eu estou, 
estejais vos tambem. 

4 Assim que vos sabeis para onde eu vou, 
e sabeis o caminho. 

5 Disse-lhe Thome: Senhor, nos nao 
sabemos para onde tu vas: e como pode- 
mos nos saber o caminho ? 

6 Respondeo-lhe Jesus: Eu sou o ca¬ 
minho, e a verdade, e a vida: ninguem vem 
ao Pai, senao por mim. 

7 Se vos me conhecesseis a mim, tam¬ 
bem certamente havieis de conhecer a meu 
Pai : mas conhecello-heis bem cedo, e ja o 
tendes visto. 

8 Disse-lhe Filippe: Senhor, mostra-nos 
o Pai, e isso nos basta. 

9 Respondeo-lhe Jesus : Ha tanto tempo 
que estou comvosco : e ainda me nao tendes 
conhecido ? Filippe, quem me ve a mim, 
ve tambem o Pai. Como dizes tu logo : 
Mostra-nos o Pai. 

10 Nao credes que eu estou no Pai, e 
que o Pai esta em mim ? As palavras, que 
eu vos digo, nao as digo de mim mesmo : 
mas o Pai, que esta em mim, esse he o que 
faz as obras. 

11 Nao credes que eu estou no Pai, e 
que o Pai esta em mim ? 

12 Crede-o ao menos por causa das mes- 
mas obras. Em verdade, em verdade vos 
digo, que aquelle, que ere em mim, esse 
fara tambem as obras que eu fa^o, e fara 
outras ainda maiores : porque eu vou para 
o Pai. 

13 E tudo o que pedirdes ao Pai em meu 
Nome, eu vo-lo farei: para que o Pai seja 
glorificado no Filho. 
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14 Se me pedirdes alguma cousa em meu 
Nome, essa vos farei. 

15 Se me amais : guardai os meus man- 
damentos. 

16 E eu rogarei ao Pai, e elle vos dara 
outro Consolador, para que fique eterna- 
mente comvosco, 

17 O Espirito de verdade, a quem o 
Mundo nao pode receber, porque o nao ve, 
nem no conhece: mas vos o conhecereis: 
porque elle ficara comvosco, e estara em 
vos. 

18 Nao vos hei de deixar orfaos : eu hei 
de vir a vos. 

19 Resta ainda hum poucou : depois ja 
o Mundo me nao vera. Mas vermeheis 
vos: porque eu vivo, e vos vivereis. 

20 Naquelle dia conhecereis vos, que eu 
estou em meu Pai, e vos em mim, e eu em 
vos. 

21 Aquelle, que tem os meus Manda- 
mentos, e que os guarda: esse he o que me 
ama. E aquelle, que me ama, sera amado 
de meu Pai : e eu o amarei tambem, e me 
manifestarei a elle. 

22 Disse-lhe Judas, nao o Iscariotes : Se- 
nhor, donde precede que te has de manifes- 
tar a nos, e nao ao Mundo ? 

23 Respondeo-lhe Jesus, e disse-lhe. Se 
algum me ama, guardara a minha palavra, 
e meu Pai o arnara, e nos viremos a elle, e 
faremos nelle morada: 

24 O que me nao ama, nao guarda as 
minhas palavras. E a palavra, que vos 
tendes ouvido, nao he minha : mas sim do 
Padre, que me enviou. 

25 Eu disse-vos estas cousas, permane- 
cendo comvosco. 

26 Mas o Consolador, que he o Espirito 
Santo, a quem o Pai enviara em meu Nome, 
elle vos ensinara todas as cousas, e vos fara 
lembrar de tudo o que vos tenlio dito. 

27 A paz vos deixo, a minha paz vos 
dou: eu nao vo-la dou, como a da o Mun¬ 
do. Nao se turbe o vosso corapao, nem 
fique sobresaltado. 

28 Ja tendes ouvido que eu vos disse: 
Eu vou, e venho a vos. Se vos me amas- 
seis, certamente haveis de folgar, de que eu 
va para o Pai: porque o Pai he maior do 
que eu. 

29 E eu vo-lo disse agora, antes que suc- 
ceda : para que quando succeder, o creais. 

30 Ja nao fallarei muito comvosco: por¬ 
que vem o Principe deste Mundo, e elle nao 
tem em mim cousa alguma. 

31 Mas para que o Mundo conheca que 
amo ao Pai, e que fapo como elle me.orde- 
nou; Levantai-vos, vamo-nos daqui. 

CAPITULO XV. 
Jesu Christo he a videira, e seus Discipulos 

as varas. Repete o preceito do amor. Os 
Apostolos sao os seus amigos. Elle os es- 

colheo para darem fruto, e os conforta 
contra as persegui$6es do Mundo. Os 
Judeos nao tem desculpa no seu peccado. 

pu sou a videira verdadeira : e meu Pai 
he o agricultor. 

2 Todas as varas, que nao derem fruto 
em mim, elle as tirara: e todas as que derem 
fruto, alimpallas-ha, para que o dem mais 
abundante. 

3 Vos ja estais puros em virtude da pala¬ 
vra, que eu vos disse. 

4 Permanecei em mim: e eu permane- 
cerei em vos. Como a vara da videira nao 
pode de si mesmo dar fruto, senao-permane- 
cer na videira: assirn nem vos o podereis 
dar, senao permanecerdes em mim. 

5 Eu sou a videira, vos outros as varas : 
o que permanece em mim, e o em que err 
permanepo, esse da muito fruto: porque 
vos sem mim nao podeis fazer nada. 

6 Se alguem nao permanecer em mim: 
sera lanpado fora como a vara, e seccara, e 
enfeixallo-hao, e lancallo-hao no fogo, e alii 
ardera. 

7 Se vos permanecerdes em mim, e as 
minhas palavras permanecerem em vos : 
pedireis tudo o que quizerdes, e ser-vos-ha 
feito. 

8 Nisto he glorificado meu Pai, em que 
vos deis muito fruto, e em que sejais meus 
Discipulos. 

9 Como meu Pai me amou, assim vos 
amei eu. Permanecei no meu amor. 

10 Se guardardes os meus preceitos, per- 
manecereis no meu amor, assim como tam¬ 
bem eu guardei os preceitos de meu Pai, e 
permanepo no seu amor. 

11 Eu tenho vos dito estas cousas : para 
que o meu gozo fique em vos, e para que o 
vosso gozo seja completo. 

12 0 meu preceito he este, que vos ameis 
huns aos outros, como eu vos amei. 

13 Ninguem tem maior amor do que este, 
de dar hum a propria vida por seus amigos. 

14 Vos sois meus amigos, se fizerdes o 
que eu vos mando. 

15 Ja vos nao chamarei servos : porque 
o servo nao sabe o que faz seu Senlior. 
Mas charnei vos amigos: porque vos des- 
cobri tudo quanto ouvi de meu Pai. 

16 Vos nao fostes os que me escolhestes 
a mim > mas eu firi o que vos escolhi a vos, 
e o que vos constitui, para que vades, e deis 
fruto : e para que o vosso fruto permanepa: 
para que tudo quanto vos pedirdes a meu 
Pai em meu Nome, elle vo-lo conceda. 

17 Isto he o que eu vos mando, que vos 
ameis huns aos outros. 

18 Se o Mundo vos aborrece: sabei que 
primeiro do que a vos, me aborreceo elle a 
mim. 

19 Se vos fosseis do Mundo : amaria o 
Mundo o que era seu : mas porque vos nao 
sois do Mundo, antes eu vos escolhi do 

*101 



S. JO AO XVI. 

Mundo, por isso he que o Mundo vos 
aborrece, 

20 Lembrai-vos da mtnha palavra, que 
eu vos disse : Nao he o servo maior do que 
seu Senhor. Se elles me perseguirao a 
mim, tambem vos hao de perseguir a vos : 
se elles guardarao a minha palavra, tambem 
hao de guardar a vossa. 

21 Mas elles far-vos-hao todos estes maos 
tratamentos por causa do meu Nome : por- 
que nao conhecem aquelle, que me enviou. 

22 Se eu nao viera, e nao lhes tivera fal- 
lado, nao teriao elles peccado : mas agora 
nao tem desculpa no seu peccado. 

23 Aquelle, que me aborrece : aborrece 
tambem a meu Pai. 

24 Se eu nao tivera feito entre elles taes 
obras, quaes nao fez outro algum, nao ha- 
veria da parte delies peccado: mas agora 
elles nao somente as virao, mas ainda me 
aborrecerao tanto a mim, como a meu Pai. 

25 Mas isto he para se cumprir a palavra, 
que esta escrita na sua Lei: Elles me abor¬ 
recerao sem motivo. 

26 Quando porem vier o Consolador, 
aquelle Espirito de verdade, que procede 
do Pai, que eu vos enviarei da parte do 
Pai, elle dara testemunho de mim: 

27 E tambem vos dareis testemunho, 
porque estais comigo des do principio. 

CAPITULO XVI. 
Previne Jem Christo os Apostolos para as 

perseguiqoes futuras. Diz que lhes he 
conveniente a sua ausencia, para que elles 
recehdo o Espirito Santo. 0 Espirito 
Santo ensinard aos Apostolos todas as ver- 
dades, e glorijicard a Jesu Christo. 0 
Pai concede tudo o que se the pede em 
Nome do Filho. Prediz este afugida dos 
Apostolos. 

T^U disse-vos estas cousas, para que vos 
vos nao escandalizeis. 

2 Elles vos lanparao fora das Synagogas : 
e esta a chegar o tempo, em que todo o que 
vos malar, julgara que nisso faz servipo a 
Deos: 

3 E elles vos tratarad assim, porque nao 
conhecem ao Pai, nem a mim. 

4 Ora eu disse-vos estas cousas: para 
que quando chegar este tempo, vos lembreis 
vos de que eu vo-las disse. 

5 Nao vo-las disse porem des do prin¬ 
cipio, porque estava comvosco: E agora 
vou eu para aquelle que me enviou; e nen- 
hum de vos me pergunta, Para onde vas ? 

6 Antes porque eu vos disse estas cousas, 
se apoderou do vosso corapao a tristeza. 

7 Mas eu digo-vos a verdade: a vos 
convem-vos que eu va: porque se eu nao 
for, nao vira a vos o Consolador : mas se 
for, enviarvo-lo-hei. 

8 E elle quando vier, arguira o Mundo 
do peccado, e da justipa, e do juizo: 
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9 Sim do peccado: porque nao cr&rao 
em mim: 

10 E da justipa, porque eu vou para o 
Pai: e v6s nao me vereis mais: 

11 Do juizo em fim : porque o Principe 
deste Mundo ja esta julgado. 

12 Eu tenho ainda muitas cousas que vos 
dizer: mas vos nao as podeis supportar 

agora. 
13 Quando vier porem aquelle Espirito 

de verdade, elle vos ensinara todas as ver- 
dades : porque elle nao fallara de si mesmo: 
mas dira tudo o que tiver ouvido, e annun- 
ciar-vos-ha as cousas, que estao para vir. 

14 Elle me glorificara; porque ha de 
receber do que he meu, e vo lo ha de an- 
nunciar. 

15 Todas quantas cousas tem o Pai sao 
minhas. Por isso he que eu vos disse : que 
elle ha de receber do que he meu, e vo-lo 
ha de annunciar. 

16 Hum pouco, e jh me nao vereis i e 
outra vez hum pouco, e verme-heis: porque 
vou para o Pai. 

17 Disserao entao alguns de seus Disci- 
pulos huns para os outros: Que vem a ser 
isto, que elle nos diz: Hum pouco, e jame 
nao vereis ; e outra vez um pouco, e verme- 
heis, e porque eu vou para o Pai ? 

18 E diziao: Que vem a ser isto que elle 
nos diz, Hum pouco ? nos nao sabemos o 
que elle vem a dizer. 

19 E entendeo Jesus que lho queriao 
perguntar, e disse-lhes: Vos perguntais 
huns aos outros, que he o que vos quiz eu 
significar, quando disse : Hum pouco, e ja 
me nao vereis: e outra vez hum pouco, e 
ver-me-heis. 

20 Em verdade, em verdade vos digo : 
que vos haveis de chorar, e gemer, e que o 
Mundo se ha de alegrar : e que vos haveis 
de estar tristes, mas que a vossa tristeza se 
ha de converter em gozo. 

21 Quando huma mulher pare, esta em 
tristeza, porque he chegada a sua hora : mas 
depois que ella pario hum menino, ja se 
nao lembra do aperto, pelo gozo que tem de 
haver nascido ao Mundo hum homem. 

22 Assim tambem vos-outros sem duvida 
estais agora tristes, mas eu hei de ver-vos de 
novo, e o vosso corapao ficara cheio de go¬ 
zo : e o vosso gozo ninguem vo-lo tirara. 

23 E naquelle dia nada mais me pergun- 
tareis. Em verdade, em verdade vos digo : 
se vos pedirdes a meu Pai alguma cousa em 
meu Nome, elle vo-la ha de dar. 

24 Vos ategora nao pedistes nada em 
meu Nome: Pedi, e recebereis, para que o 
vosso gozo seja completo. 

25 Eu tenho-vos dito estas cousas debaixo 
de parabolas. Esta chegado o tempo, em 
que eu vos nao hei de fallar ja por para¬ 
bolas, mas abertamente vos fallarei do Pai: 

26 Naquelle dia pedireis vos em meu 
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Nome; e eu nao vos digo que hei de rogar 
ao Pai por vos-outros : 

27 Porque o mesmo Pal vos ama, por- 
que vos me amastes, e erestes que eu sahi 
de Deos. 

28 Eu sahi do Pai, e vim ao Mundo : 
outra vez deixo o Mundo, e torno para o Pai. 

29 Disserao-lhe seus Discipulos: Eis-abi 
esta que tu agora he que nos fallas aberta- 
mente, e nao usas de parabola nenhuma: 

30 Agora conhecemos nos que tu sabes 
tudo, e que a ti nao he necessario fazer-te 
ninguem perguntas : nisto cremos que sa- 
histe de Deos. 

31 Respondeo-lhes J esus: Vos credes agora? 
32 Eis-ahi vem, e ja he chegada a hora, 

em que sejais espalhados, cada hum para 
sua parte, e que me deixeis so: mas eu nao 
estou so, porque o Pai esta comigo. 

33 Eu tenho-vos dito estas cousas, para 
que vos tenhais paz em mim. Vos haveis 
de ter afflicpoes no Mundo : mas tende con- 
fianpa, eu venci o Mundo. 

CAPITULO XVII. 
Ora Jesus ao Pai por si, e pelos seus. Nao 

ora pelo Mundo. Pile guardou todos os 
que o Pai Ihe deo. Deseja que os seus 
sejdo santificados na verdade. Que sejdo 
todos kuma mesma cousa por amor. Que 
estejao com elle na sua gloria, e que reine 
nelles o amor, com que seu Pai o ama. 

A SSIM fallou Jesus: elevantando os olhos 
^ ao Ceo, disse : Pai, he chegada a hora, 
glorifica a teu Filho, para que teu Filho te 
glorifique a ti: 

2 Assim como tu lhe deste poder sobre 
todos os homens, a fini de que elle de a 
vida eterna a todos aquelles, que tu lhe deste. 

3 A vida eterna porem consiste: Em 
que elles conhepao por hum so verdadeiro 
Deos a ti, e a Jesu Christo, que tu enviaste. 

4 Eu glorifiquei-te sobre a terra: eu 
acabei a obra, que tu me encarregaste que 
fizesse: 

5 Tu pois agora, Pai, glorificame a mim 
em ti mesmo, com aquella gloria, que eu 
tive em ti, antes que houvesse Mundo. 

6 Eu manifestei o teu Nome aos homens, 
que tu me deste do Mundo. Elles erao 
teus, e tu mos deste: e elles guardarao a 
tua palavra. 

7 Agora conhecerao elles, que todas as 
cousas, que tu me deste, vem de ti: 

8 Porque eu lhes dei as palavras, que tu 
me deste : e elles as receberao, e verdadei- 
ramente conhecerao que eu sahi de ti: 
crerao que tu me enviaste. 

9 Por elles he que eu rogo : Eu nao rogo 
pelo Mundo, mas por aquelles, que tu me 
deste ; porque sao teus: 

10 E todas as minhas cousas sao tuas, e 
todas as tuas cousas sao minhas: e nelles 
sou eu glorificado. 

11 E eu nao estoU jumais ho Mundo, 
mas elles estao no Mundo, e eu vou para ti. 
Padre Santo, guarda em teu Nome aquelles, 
que me deste: para que elles sejao hum, 
assim como tambem nos. 

12 Quando eu estava com elles, eu os 
guardava em teu Nome. Eu conservei os 
que tu me deste : e nenhum d elles se per- 
deo, mas somente o que era filho de perdi- 
pao, para se cumprir a Escritura. 

13 Mas agora vou eu para ti: e digo 
estas cousas, estando ainda no Mundo, para 
que elles tenhao em si mesmos a plenitude 
do meu gozo. 

14 Eu dei lhes a tua palavra, e o Mundo 
os aborreceo, porque elles nao sao do Mun¬ 
do, como tambem eu nao sou do Mundo. 

15 Eu nao pepo, que os tires do Mundo, 
mas sim que os guardes do mal. 

16 Elles nao sao do Mundo, como eu 
tambem nao sou do Mundo. 

17 Santifica-os na verdade. A tua pala¬ 
vra he a verdade. 

18 Assim como tu me enviaste ao Mun¬ 
do, tambem eu os enviei ao Mundo. 

19 E eu me santifico a mim mesmo por 
elles : para que tambem elles sejao santifi- 
cados na verdade. 

20 E eu nao rogo somente por elles, mas 
rogo tambem por aquelles, que hao de crer 
em mim por meio da sua palavra : 

21 Para que elles sejao todos hum, como 
tu Pai o es em mim, e eu em ti, para que 
tambem elles sejao hum em nos: e creia o 
Mundo que tu me enviaste. 

22 E eu lhes dei a gloria, que tu me ha- 
vias dado : para que elles sejao hum, como 
tambem nos somos hum. 

23 Eu estou nelles, e tu estas em mim : 
para que elles sejao consummados na uni- 
dade : e para que o Mundo conhepa que tu 
me enviaste, e que tu os amaste, como 
amaste tambem a mim. 

24 Pai, a minha vontade he, que onde eu 
estou, estejao tambem comigo aquelles, que 
tu me deste: para verem a minha gloria, 
que tu me deste : porque me amaste antes 
da creapao do Mundo. 

25 Pai justo, o Mundo nao te conheceo : 
mas eu conheci-te : e estes conhecerao que 
tu me enviaste. 

26 E eu lhes fiz conhecer o teu Nome, e 
lho farei ainda conhecer: a fim de que o 
mesmo amor, com que tu me amaste, esteja 
nelles, e eu nelles. 

CAPITULO XVIII. 
A prizdo de Jesus. Elle nenhum perdeo dos 

que seu Pai lhe dera. Reprehende a 
Pedro, por este o defender com a espada. 
Levdo-o a casa de Annas, e de Caifdz. Pe¬ 
dro o nega. Faz-lhe o Pontifce pcrgins- 
ilas. Hum quadrilheiro lhe da httma bofe- 
tada. Entregdo-o os JudeOS a Pilaids. 
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Confessa Jesus que he. Rei, mas nao deste 
Mundo. Quer Pilutos livrallo. Prefer- 
em-lhe os Judeos Barrabas. 
ENDO Jesus dito estas palavras, sahio 
com os seus Discipulos para a outra 

banda do Ribeiro de Cedron, onde havia 
hum horto, no qual entrou elle, e seus 
Discipulos. 

2 Ora Judas, que o entregava, sabia 
tambem deste lugar : porque a elle tinlia 
vindo Jesus muitas vezes com seus Dis¬ 
cipulos. 

3 Tendo pois Judas tornado huma com- 
panhia de soldados, e os quadrillieiros da 
parte dos Pontifices, e Fariseos, veio alii 
com lanternas, e archotes, e arm as. 

4 Pelo que Jesus, que sabia tudo o que 
estava para lhe sobrevir, adiantou-se, e disse- 
lhe : A quem buscais ? 

5 Responderao-lhe elles: A Jesus Naza- 
reno. Disse-lhes Jesus: Eu sou. E Ju¬ 
das, que o entregava, estava tambem com 
elles. 

6 Tanto pois que Jesus lhes’ disse: Eu 
sou: recuarao para tras, e cahirao por 
terra. 

7 Perguntou-lhes pois Jesus segunda vez. 
A quem buscais ? E responderao elles : A 
Jesus Nazareno. • 

8 Disse-lhes Jesus: Ja vos disse que eu 
sou : se a mim pois he que buscais, deixai ir 
estes. 

9 Para se cumprir a palavra, que elle 
dissera : Dos que me deste nao perdi ne- 
nhum delies: 

10 Mas Simao Pedro : que tinha espada, 
puxou della : e ferio a hum servo do Pon- 
tifice: e lhe cortou a orelha direita. E o 
servo se chamava Malco. 

11 Porem Jesus disse a Pedro : Mette 
a tua espada na bainha. Nao hei de beber 
o calis, que o Pai me deo? 

12 A Cohorte pois, e o Tribuno, e os 
quadrilheiros dos Judeos prenderao a Jesus, 
e o maniatarao: 

13 E primeiramente o levarao a casa de 
Annas, por ser sogro de Caifaz, que era o 
Pontifice daquelle anno. 

14 Caifaz porem era aquelle que tinha 
dado aos Judeos o conselho : De que con- 
vinha, que hum homem morresse pelo povo. 

15 Ora seguia a Jesus Simao Pedro, e 
outro Discipulo. Era pois o tal Discipulo 
conhecido do Pontifice, e entrou com Jesus 
no patio do Pontifice. 

16 Mas Pedro estava de fora a porta. 
Sahio entao o outro Discipulo, que era co¬ 
nhecido do Pontifice, e fallou k porteira : e 
esta fez entrar a Pedro. 

17 Esta escrava pois, que era porteira, 
disse a Pedro: Nao es tu tambem dos 
Discipulos deste homem ? Respondeo elle; 
Nao sou. 

18 Ora os servos, e quadrilheiros esta- 
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vao em pe ao lume : porque fazia frio, e 
alii se aquentavao: e com elles estava tam¬ 
bem Pedro em pc, do mesmo modo aquen- 
tando-se. 

19 Entretanto fez o Pontifice perguntas a 
Jesus, sobre que Discipulos tinha, e qual 
era a sua doutrina. 

20 Ilespondeo-lhe Jesus : eu fallei publi- 
camente ao Mundo : eu sempre ensinei na 
Synagoga, e no Templo, aonde concorrem 
todos os Judeos : e nada disse em secreto. 

21 Porque me fazes tu perguntas ? Faze- 
as aquelles, que ouvirao o que eu lhes disse : 
ei-los ahi estao que sabem o que eu ensinei. 

22 E tendo dito isto, hum dos quadrilhei¬ 
ros, que se achavao presentes, lhe deo huma 
bofetada em Jesus, dizendo : Assim he que 
tu respondes ao Pontifice? 

23 Disse-lhes Jesus: Se eu fallei mal, da 
tu testemunho do mal: mas se fallei bem, 
porque me feres ? 

24 E Afinas o enviou maniatado ao Pon¬ 
tifice Caifaz. 

25 Estava pois alii em pe Simao Pedro,, 
aquentando-se ainda. E elles lhe disserao : 
Nao es tu tambem dos seus Discipulos? 
Negou elle, e disse : Nao sou. 

26 Disse-lhe hum dos servos do Ponti¬ 
fice, que era seu conhecido, o mesmo, a 
quem Pedro cortara a orelha : Nao he assim 
que eu te vi com elle no horto ? 

27 E negou-o Pedro outra vez : e imme- 
diatamente cantou o gallo. 

28 Levarao pois a Jesus da casa de 
Caifaz ao Pretorio. E era de manha : e 
elles nao entrarao no Pretorio, por se nao 
contaminarem, mas comerem a Pascoa. 

29 Pilatos pois sahio fora para lhes fallar, 
e disse; Que accusapao trazeis vos contra 
este homem ? 

30 Responderao ’elles, e disserao-lhe: 
Se este nao fora malfeitor, nao to entregara 
mos nos. 

31 Pilatos lhes disse entao : Tomai-o la 
vos-outros, e julgai-o ’segundo a vossa Lei. 
E os Judeos lhe disserao : A nos nao nos 
he permittido matar ninguem. 

32 Para se cumprir a palavra, que Jesus 
dissera, significando de que morte havia de 
morrer. 

33 Tornou pois a entrar Pilatos no Pre¬ 
torio, e chamou a Jesus, e disse lhe : Tu es 
o Rei dos Judeos ? 

34 Respondeo Jesus : Tu dizes isso de ti 
mesmo, ou forao outros os que to disserao 
de mim ? 

35 Disse Pilatos; Por ventura sou eu 
Judeo? A tua napao, e os Pontifices sao 
os que te entregarao nas minhas maos : que 
fizeste tu ? 

36 Respondeo Jesus: O meu Reino nao 
he deste Mundo: se o meu Reino fosse 
deste Mundo, certo que os meus Ministros 
haviao de peleijar, para que eu nao fosse 
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entregue aos Judeos; mas agora nao he 
d’aqui o meu Reino. 

37 Disse-lhe entao Pilatos: Logo tu 4s 
Rei? Respondeo Jesus; Tu o dizes que eu 
sou Rei. Eu para isso nasci, e ao que vim 
ao Mundo, foi para dar testemunho da ver- 
dade : todo o que lie da verdade, ouve a 
minha voz. 

38 Disse-lhe Pilatos: Que cousa he a 
verdade? E dito isto : tornou a sahir a ver¬ 
se com os Judeos, e disse-lhes: Eu nao 
acho nelle crime algum. 

39 Mas he costume entre vos, que eu 
pela Pascoa vos solte hum : quereis vos logo 
que vos solte o Rei dos Judeos ? 

40 Entao gritarao todos novamente, di- 
zendo: Nao queremos solto a este, mas a 
Barrabas. Ora este Barrabas era hum 
ladrao. 

CAPITULO XIX. 
Manda Pilatos aqoutar a Jesus. Os soldados 

o corodo de espinhos, e o vestem de purpura. 
Pilatos o mostra aos Judeos carregado de 
opprobrios. Pedem elles que o crucijique. 
Pilatos o .condemna contra a sua propria 
consciencia. Leva Jesus a sua Cruz ate, o 
Calvario. Crucifiqdo-o entre dous ladroes. 
Sortedo os soldados entre si os seus vestidos. 
Da Jesus a Joao por mdi, sua mesma mdi. 
Diz que tudo estd cumprido, e espira. Que- 
brdo os Judeos as pernas aos dous ladroes, 
mas nao a Jesus. Sake do seu lado san- 
gue, e agua. Pede Jose o seu corpo, e 
embalsamado o sepulta. 

1LATOS pois tomou entao a Jesus, e o 
mandou apoutar. 

2 E os soldados tecendo de espinhos 
huma coroa, Ilia pozerao sobre a cabep a: e 
o vestirao d’hum manto de purpura. 

3 Depois vinhao ter com elle, e diziao- 
lhe: Deos te salve, Rei dos Judeos: e 
davao-lhe bofetadas. 

4 Sahio Pilatos ainda outra vez fora, e 
disse-lhes: Eis-aqui vo-lo trago fora, para 
que vos conhecais que eu nao acho nelle 
crime algum. 

5 (Sahio pois Jesus trazendo huma coroa 
de espinhos, e hum vestido de purpura:) E 
Pilatos lhes disse : Eis-aqui o homem. 

6 Entao os Principes dos Sacerdotes, e 
os seus Ofliciaes, tendo-o visto, gritarao, 
dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse 
lhes Pilatos: Tomai-o vos-outros, e cruci- 
ficai-o: porque eu nao acho nelle crime 
algum. 

7 Responderao-lhe os Judeos: Nos temos 
huma Lei, e elle deve morrere segundo a 
Lei, pois se fez Filho de Deos. 

8 Pilatos pois como ouvio estas palavras, 
temeo ainda mais. 

9 E entrou outra vez no Pretorio : e disse 
a Jesus: Dondeestu? mas Jesus nao lhe 
deo resposta alguma. 

10 Entao lhe disse Pilatos : Tu nao me 
fallas :' nao sabes que tenlio poder para te 
crucificar, e que tenlio poder para te soltar. 

11 Respondeo-lhe Jesus: Tu nao terias 
sobre mini poder algum, se elle te nao fora 
dado la de cima. Por isso o que me entre- 
gou a ti, tern maior peccado. 

12 E deste ponto em diante buscava 
Pilatos algum meio de o livrar. Mas os 
Judeos gritavao, dizendo : Tu se livras a 
este, nao es amigo do Cesar : porque todo 
o que se faz Rei, contradiz ao Cesar. 

13 Pilatos pois como ouvio estas vozes, 
trouxe para fora a Jesus: e assentou-se no 
seu Tribunal, no lugar, que se chama Lithos- 
trotos, e em Hebraico Gabbatha. 

14 Era entao o dia da Preparacao da 
Pascoa, quasi a hora sexta, e disse Pilatos 
aos Judeos : Eis-aqui o vosso Rei. 

15 Mas elles diziao a gritos : Tira-o, tira- 
o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos : Pois eu 
hei de crucificar o vosso Rei? Responde- 
rao os Principes dos Sacerdotes : Nos nao 
temos outro Rei, senao o Cesar. 

16 Entao porem lho entregou para que 
fosse crucificado. E elles tomarao a Jesus, 
e o tirarao para fora. 

17 E levando a sua Cruz as costas, sahio 
para aquelle lugar que se chama do Calva¬ 
rio, e em Hebreo Golgotha : 

18 Onde o crucificarao, e com elle outros 
dous, hum de huma parte, outro doutra, e 
Jesus no meio. 

19 E Pilatos escreveo tambem hum titulo: 
e o poz sobre a Cruz. E dizia a Inscrippao : 
Jesus Nazareno, Rei dos Judeos. 

20 E muitos dos Judeos lerao este titulo: 
porque estava perto da Cidade o lugar, onde 
Jesus fora crucificado : E estava escrito em 
Hebraico, em Grego, e em Latim. 

21 Diziao pois a Pilatos os Pontifices dos 
Judeos: Nao escrevas, Rei dos Judeos : 
mas que elle diz : Eu sou Rei dos Judeos. 

22 Respondeo Pilatos : O ' que escrevi, 
escrevi. 

23 Porem os soldados, depois de haverem 
crucificado a Jesus, tomarao as suas vestidu- 
ras (e fizerao dellas quatro partes, para cada 
soldado sua parte) e a tunica. Mas a tunica 
nao tinha costura, porque era toda tecida 
d’alto abaixo. 

24 E disserao huns para os outros : Nao 
a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ella, 
a ver quem a ha de levar. Para se cumprir 
a Escritura, que diz: Repartirao meus ves¬ 
tidos entre si: e lancarao sortes sobre a 
minha vestidura. E os soldados de facto, 
assim no fizerao. 

25 Entretanto estavao em pe junto a 
Cruz de Jesus sua mai, e a irma de sua 
mai, Maria, mulher de Cleofas, e Maria 
Magdalena. 

26 Jesus pois tendo visto a sua mai, e ao 
Discipulo que elle amava, o qual estava 
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presente, disse a gua Mai; mulher, eis-ahi 
teu filho. 

27 Depois disse ao Discipulo: Eis-ahi 
tua mai. E desta hora por diante a tomou 
o Discipulo para sua casa. 

28 Depois sabendo Jesus que tudo esta- 
va cumprido, para se cumprir huma palavra, 
que ainda restava da Escritura, disse : Te- 
nho sede. 

29 Tinha-se porem alii posto hum vaso 
cheio de vinagre. Entao os soldados enso- 
pada no vinagre huma esponja, e atando-a a 
hum hyssopo, lha chegarao a boca. 

30 Jesus porem havendo tornado o vina¬ 
gre, disse: Tudo esta cumprido. E abai- 
xando a cabeqa, rendeo o espirito. 

31 E os Judeos (por quanto era a Prepa- 
racao) para que nao ficassem os corpos na 
Cruz em dia de Sabbado (porque aquelle 
dia de Sabbado era de grande solemnidade) 
rogarao a Pilatos que se lhes quebrassem as 
pernas, e que fossem dalli tirados. 

32 Vierao pois os soldados : e quebrarao 
as pernas ao primeiro, e ao outro, que com 
elle fora crucificado. 

33 Tendo vindo depois a Jesus, como 
virao que estava ja morto, nao lhe quebra¬ 
rao as pernas, 

34 Mas hum dos soldados lhe abrio o lado 
com huma lanfa, e immediatamente sahio 
sangue, e agua. 

35 Aquelle pordm que o vio, deo teste- 
munho disso : e o seu testemunho he ver- 
dadeiro. E elle sabe que diz a verdade: 
para que tambem vos o creais. 

36 Porque estas cousas succederao, para 
que se cumprisse esta palavra da Escritura: 
Nao quebrareis delle osso algurn. 

37 E tambem diz outro lugar da Escri¬ 
tura : Elies verao aquelle, a quem traspas- 
sarao. 

38 E depois disto Jose de Arimathea 
(pois que era Discipulo de Jesus, ainda que 
occulto por medo dos Judeos) rogou a Pila¬ 
tos, que o deixasse tirar o corpo de Jesus; e 
Pilatos lho permittio. Veio pois, e tirou o 
corpo de Jesus. 

39 E Nicodemos, o que havia ido pri- 
meiramente de noite buscar a Jesus, veio 
tambem, trazendo huma composicao de quasi 
cem libras de myrrha, e de aloe. 

40 Tomarao pois o Corpo de Jesus, e o 
ligarao envolto em lenpoes depois de ernbal- 
samado com aromas, da maneira cpie os 
Judeos tem por costume sepultar os mortos. 

41 No lugar porem, em que Jesus fora 
crucificado, havia hum horto : e neste horto 
hum sepulcro novo, em que ninguem ainda 
tinha sido depositado. 

42 Por tanto em razao de ser o dia da 
Preparacao dos Judeos, visto que este sepul¬ 
cro estava perto, depositarao nelle a Jesus. 

CAPITULO XX. 
Vai a Magdalena de manhu ao sepulcro. 

Avisa a Pedro, e a Jodo, de que nao esta 
no sepulcro o Corpo de Jesus. Vdo la os 
dous. A Magdalena tornando ao sepulcro, 
acha nelle sentados dous Anjos. Apparece- 
Ihe Jesus. Ella oannuncia aos Apostolos. 
Jesus appnrece a estes no rnesmo dia. Elle os 
envia pelo Mundo, como seu Pai o enviou. 
Dd-lhes o Espirito Santo, e com elle o 
poder de perdoar peccados. Reprehende a 
incredulidade de Thome. 

1VT O primeiro dia porem da semana veio 
Maria Magdalena ao sepulcro de ma- 

nha, fazendo ainda escuro, e vio que a campa 
estava tirada do sepulcro. 

2 Correo pois, e foi ter com Simao Pedro, 
e com o outro Discipulo, a quem Jesus 
amava, e disse-lhes : Levarao o Senhor do 
sepulcro, e nao sabemos onde o pozerao. 

3 Sahio entao Pedro, e aquelloutro Dis¬ 
cipulo, e forao ao sepulcro. 

4 Ora elles corriao ambos juntos, mas 
aquelloutro Discipulo correo mais do que 
Pedro, e levando-lhe a dianteira chegou 
primeiro ao sepulcro. 

5 E tendo-se abaixado, vio os lenjoes 
postos no ehao, mas todavia nao entrou. 

6 Chegou pois Simao Pedro, que o seguia, 
e entrou no sepulcro, e vio postos no chao 
os lencoes, 

7 E o lenco, que estivera sobre a cabefa 
de Jesus, o qual nao estava com os lenyoes, 
mas estava dobrado n’hum lugar a parte. 

8 Entao pois entrou tambem aquelle 
Discipulo, que havia chegado primeiro ao 
sepulcro : e vio, e creo : 

9 Porque ainda nao entendiao a Escri¬ 
tura, que importava que elle resuscitasse 
d’entre os mortos. 

10 E voltarao outra vez os Discipulos 
para sua casa. 

11 Porem Maria canservava-se em pd da 
parte de fora, chorando junto do sepulcro : 
E a tempo que ella chorava, abaixou-se, e 
olhou para ver o sepulcro : 

12 E vio dous Anjos vestidos de branco, 
assentados no lugar, onde fora posto o Corpo 
de Jesus, hum a cabeceira, e outro aos 
pes. 

13 Os quaes lhe disserao: Mulher, por¬ 
que choras? Pespondeo-lhes ella: Porque 
levarao o meu Senhor: e nao sei onde o 
pozerao. 

14 Ditas estas palavras, olhou para tras, 
e vio a Jesus em pe : sem saber com tudo 
que era Jesus. 

15 Disse-lhe Jesus : Mulher, porque 
choras ? a quem buscas ? ella julgando que 
era o hortelao, disse-lhe: Senhor, se tu o 
tiraste, dize-me onde o pozeste: e eu o 
levarei. 

16 Disse-lhe Jesus: Maria. Ella vol- 
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tando-Se, lhe disse: Rabboni (que quer 
dizer Mestre.) 

17 Disse-lhe Jesus: Nao me toques, 
porque ainda nao subi a meu Pai: mas 
vai a meus irmaos, e dize-lhes: Que vou 
para meu Pai e vosso Pai, para meu Deos 
e vosso Deos. 

18 Veio Maria Magdalena dar aos Dis- 
cipulos a nova: De que ella tinha visto o 
Senhor, e de que elle lhe havia dito estas 
cousas. 

19 Chegada pordm que foi a tarde da- 
quelle mesmo dia, que era o primeiro da 
semana, e estando fechadas as portas da 
casa, onde os Discipulos se achavao juntos, 
por medo que tinhao dos Judeos: veio 
Jesus, e poz-se em pe no meio delles, e 
disse-lhes : Paz seja comvosco. 

20 E dito isto, mostrou-lhes as maos, e 
o lado. Alegrarao-se pois os Discipulos 
de terem visto o Senhor. 

21 E elle lhes disse segunda vez: Paz 
seja comvosco. Assim como o Pai me en- 
viou a mini, tambem eu vos envio a vos. 

22 Tendo dito estas palavras, assoprou 
sobrelles: e disse-lhes: Recebei o Espirito 
Santo: 

23 Aos que vos perdoardes os peccados, 
ser-lhes-hao elles perdoados: e aos que vos 
os retiverdes, ser-lhes-hao elles retidos. 

24 Porem Thome hum dos doze, que se 
chama Didymo, nao estava com elles, 
quando veio Jesus. 

25 Disserao-lhe pois os outros Discipu¬ 
los : Nos vimos o Senhor. Mas elle lhes 
disse: Eu se nao vir nas suas maos a aber- 
tura dos cravos, e se nao metter o meu dedo 
no lugar dos cravos, e se nao metter a mi- 
nha mao no seu lado, nao hei de crer. 

26 E oito dias depois, estavao seus Dis¬ 
cipulos outra vez dentro e Thome com elles. 
Veio Jesus as portas fechadas, e poz-se em 
pe no meio, e disse : Paz seja comvosco. 

27 Logo disse a Thome : Mette aqui o 
teu dedo, e ve as minhas maos, chega tam¬ 
bem a tua mao, e mette-a no meu lado: e 
nao sejas incredulo, mas fiel. 

28 Respondeo Thomd, e disse-lhe: Se¬ 
nhor meu, e Deos meu. 

29 Disse-lhe Jesus: Tu creste, Thome, 
porque me viste: bemaventurados os que 
nao virao, e crerao. 

30 Outros muitos prodigios ainda fez 
tambem Jesus em presenpa de seus Disci¬ 
pulos, que nao forao escritos neste Livro. 

31 Mas forao escritos estes, a fin de que 
vos creais, que Jesus he o Christo Filho de 
Deos : e de que crendo-o assim, tenhais a 
vida em seu Nome. 

CAPITULO XXI. 
Apporece Jesus terceira vez aos Apostolos, e 

faz-lhes apanhar grande quanlidade dc 
pcijces. Convida-os a jantur. Pergunta 

a Pedro se o ama. Encommenda-lhe a3 
suas ovelhas. 

EPOIS tomou Jesus a mostrar-se a Beus 
Discipulos junto do mar de Tiberiades. 

E mostrou-se-lhes desta sorte : 
2 Estavao juntos Simao Pedro, e Tho¬ 

me, chamado Didymo, e Nathanael, que 
era de Cana de Galilea, e os filhos de Ze- 
bedeo, e outros dous de seus Discipulos. 

3 Disse-lhes Simao Pedro : Eu vou pes- 
car. Responderao-lhe os mais: Tambem 
nos-outros vamos comtigo. Sahirao pois, e 
entrarao numa barca: mas naquella noite 
nada apanharao. 

4 Mas chegada a manha, veio Jesus por- 
se na ribeira: sem que ainda assim conhe- 
cessem os Discipulos que era Jesus. 

5 Disse-lhes pois Jesus : O’ mofos, ten- 
des alguma cousa de comer ? Responderao- 
lhe elles: Nada. 

6 Disse-lhes Jesus: Lanpai a rede para 
a parte direita da embarcacao: e achareis. 
Lanparao elles pois a rede: mas ja a nao 
podiao trazer acima, que tao grande era a 
carga dos peixes. 

7 Entao aquelle Discipulo, a quem Jesus 
amava, disse a Pedro: He o Senhor. Si¬ 
mao Pedro quando ouvio que era o Senhor, 
cingio-se com a sua tunica (porque estava 
nu) e lanpou-se ao mar. 

8 E os outros Discipulos vierao na barca 
(porque nao estavao distantes de terra, senao 
so obra de duzentos covados) trazendo a 
rede cheia de peixes. 

9 E tanto que saltarao em terra, virao 
humas brazas postas, e hum peixe em cima 
dellas, e pao. 

10 Disse-lhes Jesus: Dai ea dos peixes, 
que agora apanhastes. 

11 Subio Simao Pedro a barca, e tirou a 
rede para terra, cheia de cento e sincoenta 
e tres grandes peixes. E sendo tao grandes, 
nao se rompeo a rede. 

12 Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E 
nenhum dos que estavao a meza ousava 
perguntar-lhe : Quem es tu ? sabendo que 
era o Senhor. . 

13 Veio pois Jesus, e tomou o pao, e 
deo-lho, e assim mesmo do peixe. 

14 Foi esta ja a terceira vez, que Jesus 
se manifestou a seus Discipulos, depois de 
resurgir dos mortos. 

15 Tendo elles pois jantado, perguntou 
Jesus a Simao Pedro: Simao, filho de 
Joao, tu amas-me mais do que estes ? Elle 
lhe respondeo: Sim, Senhor, tu sabes que 
eu te amo. Disse-lhe Jesus : Apascenta os 
meus cordeiros. 

16 Perguntou-lhe outra vez : Simao, filho 
de Joao, tu amas-me? Elle lhe respondeo: 
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse- 
lhe Jesus : Apascenta os meus cordeiros. 

17 Perguntou-lhe terceira vez: Simao, 
filho de Joao, tu amas-me? Ficou Pedro 
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S. JO AO XXI. 

triste, porque terceira vez lhe perguntara, tu 
amas-me ? e respondeo-lhe: Senhor, tu co- 
nheces tudo: tu sabes que eu te amo. Disse- 
lhe Jesus : Apascenta as minhas ovelhas. 

18 Em verdade, em verdade te digo: 
quando tu eras mais moco, tu te cingias, e 
hias por onde te dava na vontade: mas 
quando ja fores velho, estenderas as tuas 
maos, e outro sera o que te cinja, e que te 
leve para onde tu nao queiras. 

19 E isto disse Jesus, para significar com 
que genero de morte, havia Pedro de dar 
gloria a Deos. E depois de assim ter falla- 
do, disse-lhe: Segue-me. 

20 Voltando Pedro, vio que o seguia 
aquelle Discipulo, que Jesus amava, que ao 
tempo da cea estivera ate reclinado sobre o 
seu peito, e lhe perguntara : Senhor, quem 
he o que te ha de entregar ? 

21 Assim que como Pedro vio a este, 
disse para Jesus : Senhor, a este que ? 

22 Disse-lhe Jesus : Eu quero que elle 
fique assim, ate que eu venha, que tens tu 
comisso? segue-me tu. 

23 Correo logo esta voz entre os irmaos, 
que aquelle Discipulo nao morreria. E 
nao lhe disse Jesus ; Nao morre; senao : 
E quero que elle fique assim, ate que eu 
venha, que tens tu com isso ? 

24 Este he aquelle Discipulo, que da 
testemunho destas cousas, e que as escre- 
veo : e nos sabemos que he verdadeiro o 
seu testemunho. 

25 Muitas outras cousas porem ha ainda, 
que fez Jesus: as quaes se se escrevessem 
huma por huma, creio que nem no Mundo 
todo poderiao caber os Livros, que dellas se 
houvessem de escrever. 

ACTOS DOS APOSTOLOS. 

CAPITULO I. 
Ascensdo de Jesu Christo ao Ceo: oragao 

dos Discipulos no Cenaculo: eleigdo de 
Mathias em lugar de Judas. 

"lVT O meu primeiro discurso, fallei na ver- 
dade, 6 Theofilo, de todas as cousas 

que Jesfus comecou a fazer, e a ensinar, 
2 Ate ao dia em que, dando preceitos 

pelo Espirito Santo aos Apostolos que ele- 
geo, foi assumpto assima : 

3 Aos quaes tambem se manifestou a si 
mesmo vivo com muitas provas depois da 
sua Paixao, apparecendo-lhes por quarenta 
dias, e fallando-lhes do Reino de Deos. 

4 E comendo com elles, lhes ordenou, 
que nao sahissem de Jerusalem, mas que 
esperassem a -promessa do Padre, que ou- 
vistes (disse elle) da minha boca. 

5 Porque Jdao na verdade baptizou em 
agua, mas vos sereis baptizados no Espirito 
Santo, nao muito depois destes dias. 

6 Por tanto os que se haviao congregado 
lhe perguntavao, dizendo: Senhor, dar-se- 
ha caso que restituais neste tempo o Reino 
a Israel ? 

7 E elle lhes disse: Nao he da vossa 
conta saber os tempos, nem momentos, que 
o Padre reservou ao seu poder. 

8 Mas recebereis a virtude do Espirito 
Santo, que descera sobere vos, e me sereis 
testemunhas em Jerusalem, e em toda a Ju¬ 
dea, e Samaria, e ate as extremidades da 
terra. 

9 E tendo dito isto, vendo-o elles, se foi 
elevando : e o recebeo huma nuvem que o 
occultou a seus olhos. 

10 E como estivessem olhando para o 
Ceo quando elle hia subindo, eis-que se 
pozerao ao lado defies dous varoes com 
vestiduras brancas, 

11 Os quaes tambem lhes disserao : Va¬ 
roes Galileos, que estais olhando para o 
Ceo ? Este Jesus que separando-se de vos 
foi assumpto ao Ceo, assim vira, do mesmo 
modo que o haveis visto ir ao Ceo. 

12 Entao voltarao para Jerusalem des 
do monte que se ehama do Olival que esta 
perto de Jerusalem na distancia da jornada 
de hum sabbado. 

13 E tendo entrado em certa casa, subi- 
rao ao quarto de sima, onde permaneciao 
Pedro, e Joao, Sant-Iago, e Andre, Filippe, 
e Thome, Bartholomeo, e Mattheus, Sant¬ 
iago, filho de Alfeo, e Simao o Zeloso, e 
Judas irmao de Sani-Iago. 

14 Todos estes perseveravao unanime- 
mente em orapao com as mulheres, e com 
Maria Mai de Jesus, e com os Irmaos delle. 

15 Naquelles dias levantando-se Pedro 
no meio dos irmaos (e montava a multidao 
dos que, alii se achavao juntos, a quasi 
cento e vinte pessoas) disse : 

16 Varoes irmaos, he necessario que se 
cumpra a Escritura, que o Espirito Santo 
predisse por boca de David acerca de Ju¬ 
das, que foi o conductor daquelles, que 
prenderao a Jesus: 
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17 0 qual estava entre nos alistado no 
mesmo numero, e a quem coube a sorte 
deste ministerio. 

18 E este possuio de facto hum campo 
do preco da iniquidade, e depois de se 
pendurar rebentou pelo meio: e todas as 
suas entranhas se derramarao. 

19 E tao notorio se fez a todos os habi- 
tantes de Jerusalem este successo, que se 
ficou chamando aquelle campo na lingua 
delies, Haceldama, isto he, campo de sangue. 

20 Porque escrito esta no Livro dos Sal- 
mos : Fique deserta a habitacao delies, e 
nao haja quem habite nella: e receba outro 
o seu Bispado. 

21 Convem pois que destes varoes, que 
tem estado juntos na nossa companhia todo 
o tempo, em que entrou e sahio entre nos o 
Senhor Jesus, 

22 Comepando des do baptismo de Joao 
ate ao dia, em que foi assumpto assima 
dentre nos, que hum dos taes seja testemu- 
nha comnosco da sua Resurrei^ao. 

23 E propuzerao dous, a Jose, que era 
chamado Barsabas, o qual tinha por sobre- 
nome o Justo : e a Mathias. 

24 E orando disserao: Tu, Senhor, que 
conheces os corajoes de todos, mostra-nos 
destes dous hum a quem tiveres escolhido, 

25 Para que tome o lugar deste ministe¬ 
rio, e Apostolado, do qual pela sua prevari- 
cafao cahio Judas para ir ao seu lugar. 

26 E a seu respeito lanjhrao sortes, e 
cahio a sorte sobre Mathias, e foi contado 
com os onze Apostolos. 

CAPITULO II. 
Desce o Espirito Santo sobre os Apostolos 

dia de Pentecostes. Fallao todas as lin- 
guas. Os Judeos os accusao de estarem 
tornados do vinho. Pedro os refuta, pre- 
gando-lhes a innocencia, e Resurreigao de 
Jesus. Diz que elle he o que Ikes mandou 
o Espirito Sa?ito, e que he o Messias. 
Exhorta-os d penitencia, e converte a tres 
mil. Vende/u os convertidos todos os seas 
bens, e os fazein communs. 

QUANDO se completavao os dias de 
Pentecostes, estavao todos juntos num 

mesmo lugar. 
2 E de repente veio do Ceo hum estron- 

do, como de vento que assoprava com im- 
peto, e encheo toda a casa onde estavao 
assentados. 

3 E lhes apparecerao repartidas humas 
como linguas de fogo, que repousou sobre 
cada hum delles. 

4 E forao todos cheios do Espirito Santo, 
e comefarao a fallar em varias linguas, con- 
forme o Espirito Santo lhes concedia que 
fallassem. 

5 E achavao-se entao habitando em Je¬ 
rusalem Judeos, varoes religiosos de todas 
as Nacoes, que ha debaixo do Ceo. 

6 E tanto que correo esta voz, acudio 
muita gente, e ficou pasmada, porque os 
ouvia a elles fallar cada hum na sua propria 
lingua. 

7 Estavao pois todos attonitos, e se ad- 
miravao, dizendo : Por ventura nao se esta 
vendo que todos estes que fallao, sao Gali¬ 
leos, 

8 E como assim os temos ouvido nos 
fallar cada hum na nossa lingua, em que 
naseemos ? 

9 Parthos, e Medos, e Elamitas, e os 
que habitao a Mesopotamia, a Judea, e a 
Cappadocia, o Ponto, e a Asia, 

10 A Frygia, e a Pamfylia, o Egypto, e 
varias partes da Lybia, que he comarca a 
Cyrene, e os que sao vindos de Roma, 

11 Tambem Judeos, e Proselytos, Cre- 
tenses, e Arabios: todos os temos ouvido 
fallar nas nossas linguas as maravilhas de 
Deos. 

12 Estavao pois todos attonitos, e se 
maravilhavao dizendo huns para os outros : 
Que quer isto dizer ? 

13 Outros porem escarnecendo diziao: 
He porque estes estao cheios de mosto. 

14 Porem Pedro em companhia dos 
onze, posto em pe levantou a sua voz, e lhes 
fallou assim: Varoes de Judea, e todos os 
que habitais em Jerusalem, seja-vos isto 
notorio, e com ouvidos attentos percebei as 
minhas palavras. 

15 Porque estes nao estao tornados do 
vinho, como vos cuidais sendo a hora ter- 
ceira do dia : 

16 Mas isto he o que foi dito pelo Pro- 
feta Joel: 

17 E acontecera nos ultimos dias, diz 
o Senhor, que eu derramarei do. meu Es¬ 
pirito sobre toda a carne: e profetizarao 
vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos 
mancebos verao visoes, e os vossos Anciaos 
sonharao sonhos. 

18 E certamente naquelles dias derra¬ 
marei do meu Espirito sobre os meus servos, 
e sobre as minhas servas, e profetizarao : 

19 E farei ver prodigios em sima no Ceo, 
e sinaes em baixo na terra, sangue, e fogo, 
e vapor de fumo. 

20 O Sol se convertera em trevas, e a 
Lua em sangue, antes que venha o grande, 
e illustre dia do Senhor. 

21 E isto acontecera : todo aquelle, que 
invocar o nome do Senhor, sera salvo. 

22 Varoes Israelitas, ouvi estas palavras : 
A Jesus Nazareno, Varao approvado por 
Deos entre vos com virtudes, e prodigios, e 
sinaes, que Deos obrou por elle no meio de 
vos, como tambem vos o sabeis : 

23 A este depois de vos ser entregue 
pelo decretado conselho e presciencia de 
Deos, crucificando-o por maos de iniquos, 
lhe tirastes a mesma vida: 

24 Ao qual Deos resuscitou soltas as 
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rlores do Inferno, por quanto era impossivel 
que por este fosse elle retido. 

25 Porque David diz delle : Eu via eem- 
pre ao Senhor diante de mim: porque elle 
esta a. minha direita, para que eu nao seja 
commovido : 

26 Por amor disto se alegrou o meu co- 
racao, e se regozijou a minha lingua, alem 
de que tambem a minha carne repousara em 
esperanca: 

27 Porque nao deixaras a minha alma no 
Inferno, nem permittiras que o teu Santo 
experimente corruppao. 

28 Tu me fizeste conhecer os eaminhos 
da vida: e me encheras d’alegria, mostran- 
do-me a tua face. 

29 Varoes irmaos, seja-me permittido 
dizer-vos ousadamente do Patriarca David, 
que elle morreo, e foi sepultado: e o seu 
sepulcro se ve entre nos ate o dia d’hoje. 

30 Sendo elle pois hum Profeta, e sa- 
bendo que com juramento lhe havia Deos 
jurado, que do fruto dos seus lombos se as- 
sentaria hum sobre o seu Throno : 

31 Prevendo isto fallou da resurreicao de 
Christo, que nem foi deixado no Inferno, 
nem a sua carne vio a corruptao. 

32 A este Jesus resuscitou Deos, do que 
todos nos somos testemunhas. 

33 Assim que exaltado pela dextra de 
Deos, e havendo, recebido do Padre a pro- 
messa do Espirito Santo, derramou sobre 
nos a este, a quem vos vedes, e ouvis. 

34 Porque David nao subio ao Ceo : mas 
elle mesmo disse : O Senhor disse ao meu 
Senhor : Assenta-te a minha mao direita, 

35 Atd que eu ponha a teus inimigos por 
escabello de teus pes. 

36 Saiba logo toda a casa d’Israel com 
a maior certeza, que Deos o fez nao so Se¬ 
nhor, mas tambem Christo a este Jesus, a 
quem vos crucificastes. 

37 Depois que elles ouvlrao estas cousas, 
ficarao compungidos no seu corapao, e dis- 
serao a Pedro, e aos mais Apostolos ; Que 
faremos nos, Varoes irmaos? 

38 Pedro entao lhes respondeo : Fazei 
penitencia, e cada hum de vos seja baptiza- 
do em nome de Jesu Christo para remissao 
de vossos peccados: e recebereis o dom do 
Espirito Santo. 

39 Porque para vos he a promessa, e para 
vossos fdhos, e para todos os que estao 
longe, quantos chamar a si o Senhor nosso 
Deos. 

40 Com outras muitissimas razoes testifx- 
cou ainda isto, e os exhortava, dizendo : 
Salvai-vos desta geracao depravada. 

41 E os que receberao a sua palavra, 
forao baptizados : e ficarao aggregadas na- 
quelle dia perto de tres mil pessoas. 

42 E elles perseveravao na doutrina dos 
Apostolos, e na communicapao da fracpao 
do pao, e nas orapoes. 
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43 E a toda fi pessoa se lhe infundia te- 
mor: erao tambem obrados pelos Apostolos 
muitos prodigios e sinaes em Jerusalem, e 
em todos geralmente havia hum grande 
medo. 

44 E todos os que criao, estavao unidos, 
e tudo o que cada hum tinha, era possuido 
em commum por todos. 

45 Vendiao as suas fazendas e os seus 
bens, e distribuiao-os por todos, segundo a 
necessidade que cada hum tinha. 

46 E todos os dias perseveravao unani- 
memente no Templo: e partindo o pao 
pelas casas, tomavao a comidacom regozijo, 
e simplicidade de corapao. 

47 Louvando a Deos, e achando graca 
para com todo o povo. E o Senhor aug- 
mentava cada dia mais o numero dos que se 
haviao de salvar, encaminhando-os a uni- 
dade da sua mesma corporapao. 

CAPITULO III. 
Pedro, e Joao curdo a hum coxo de nascenga. 

Concurso do povo a ver o milagre. Se~ 
gunda Pregagdo de Pedro. 

EDRO pois, e Joao hiao ao Templo a 
orapao a hora de Noa. 

2 E era para alii trazido hum certo 
homem, que era coxo des do ventre de 
sua mai: ao qual punhao todos os dias a 
porta do Templo chamada a Especiosa, para 
que pedisse esmola aos que entravao no 
Templo. 

3 Este quando vio a Pedro, e a Joao 
que hiao a entrar no Templo, fazia a sua 
rogativa para receber alguma esmola. 

4 E Pedro pondo nelle os olhos junta- 
mente com Joao, lhe disse: Olha para nos. 

5 E elle os olhava com attenpao, espe- 
rando receber delies alguma cousa. 

6 E Pedro disse : Nao tenho prata nem 
ouro : mas o que tenho, isso te dou : Em 
nome de Jesu Christo Nazareno levantate, 
e and a. 

7 E tomando-o pela mao direita, o levan- 
tou, e no mesmo ponto forao consolidadas 
as bazes dos seus pes, e as suas plantas. 

8 E dando hum salto se poz em pe, e 
andava: e entrou com elles no Templo 
andando, e saltando, e louvando a Deos. 

9 E todo o povo o vio andando, e lou¬ 
vando a Deos. 

10 E conheciao que elle era o mesmo que 
se assentava a porta Especiosa do Templo 
a esmola : e ficarao cheios d’espanto, e como 
fora de si pelo que aquelle lhe havia acon- 
tecido. 

11 E tendo afferrado de Pedro, e de 
Joao, todo o povo correo para elles de tro- 
pel ao Portico, que se chama de Salamao, 
attonitos. 

12 E vendo isto Pedro, disse ao povo: 
Varoes Israelitas, porque vos admirais disto, 
ou porque ponde os olhos em nos, como 



se por nossa virtude ou poder fivessemos' 
feito andar a este ? 

13 O Deos de Abrah&o, e o Deos de 
Isaac, e o Deos de Jacob, o Deos de nossos 
pais glorificou a seu Filho Jesus, a quern 
vos sem duvida entregastes, e negastes pe- 
rante a face de Pilatos, julgando elle que 
se soltasse. 

14 Mas vos negastes ao Santo, e ao 
Justo, e pedistes que se vos desse hum ho- 
mem homieida: 

15 E assim matastes ao Author da vida, 
a quem Deos resuscitou dentre os mortos, 
do que nos somos testemunhas. 

16 E na fe do seu Nome confirmou seu 
mesmo Nome a este, que vos tendes visto, 
e conheceis : e a fe, que ha por meio delle, 
foi a que lhe deo esta inteira saude a vista 
de todos vos. 

17 E agora, irmaos, eu sei que o fizestes 
por ignorancia, como tambem os vossos 
Magistrados. 

18 Porem Deos, o que ja d’antes an- 
nunciou por boca de todos os Profetas, que 
padeceria o seu Christo, assim o cumprio. 

19 Por tanto arrependei vos, e convertei 
vos, para que os vossos peccados vos sejao 
perdoados: 

20 Para que quando vierem os tempos 
do refrigerio diante do Senhor, e enviar 
aquelle Jesu Christo, que a vos vos foi 
pregado, 

21 Ao qual certamente he necessario que 
o Ceo receba ate aos tempos da restauracao 
de tod as as cousas, as quaes Deos fallou por 
boca dos seus Santos Profetas, des do prin- 
cipio do Mundo. 

22 Moyses sem duvida disse : Por quanto 
o Senhor vosso Deos vos suscitara hum 
Profeta dentre vossos irmaos, semelhante 
a mim: a este ouvireis em tudo o que elle 
vos disser. 

23 E isto acontecera : toda a alma que 
nao ouvir aquelle Profeta, sera exterminada 
do meio do povo. 

24 E todos os Profetas des de Samuel, 
e quantos depois fallarao, annunciarao estes 
dias. 

25 Vos sois os filhos dos Profetas, e do 
testamento, que Deos ordenou a nossos 
pais, dizendo a Abrahao : E na tua se- 
mente serao abencoadas todas as familias 
da terra. 

26 Deos resuscitando a seu Filho vo-lo 
enviou primeiramente a vos, para que vos 
abenpoasse: a fim de que cada hum se 
aparte da sua maldade. 

CAPITULO IV. 
Sinco mil homens se convertem com a pregn- 

qao de Pedro. Sdo mettidos em prizdo os 

dous Apostolos. 0 supremo Conselho Ihes 
prohibe o annunciarem a Resurreiqao de 

Christo. Respondem que mais importa 

IV. 

obedecer a Deos, que aos homens. Tudo 
possuem os Discipulos em commurn. Bar- 

riabe vende seus bens, e entrega o preqo em 
mhos dos Apostolos. 

ESTANDO elles fallando ao povo, 
sobrevierao os Sacerdotes, e o Magis- 

trado do Templo, e os Sadduceos, 
2 Doendo-se de que elles ensinassem o 

povo, e de que annunciassem na pessoa de 
Jesus a resurreipao dos mortos : 

3 E lancarao mao delles, e os mettcrao 
em prizao ate o outro dia: porque era ja 
tarde. 

4 Porem muitos daquelles, que tinhao 
ouvido a pregapao, crerao nella : e chegou 
o seu numero a sinco mil pessoas. 

5 E aconteceo que no dia seguinte se 
ajuntarao em Jerusalem os Principaes delles, 
e os Anciaos, e os Escribas : 

6 E Annas Principe dos Sacerdotes, e 
Caifaz, e Joao, e Alexandre, e todos os 
que erao da linhagem sacerdotal. 

7 E mandando-os apresentar no meio, 
lhes perguntavao : Com que poder, ou em 
nome de quem fizestes vos isto ? 

8 Entao Pedro cheio do Espirito Santo, 
lhes respondeo: Principes do povo, e vos 
Anciaos, ouvi me. 

9 Se a nos hoje se nos pede razao do 
beneficio feito a hum homem enfermo, com 
que virtude este foi curado, 

10 Seja notorio a todos vos, e a todo o 
povo d’Israel: que em nome de nosso Se¬ 
nhor Jesu Christo Nazareno, a quem vos 
crueificastes, a quem Deos resuscitou dos 
mortos, no tal nome que digo, he que este 
se acha em pe diante de vos ja sao. 

11 Esta he a pedra, que foi reprovada 
por vos arquitectos, que foi posta pela pri- 
meira fundamental do angulo : 

12 E nao ha salvapao em nenhum outro. 
Porque do Ceo abaixo nenhum outro nome 
foi dado aos homens, pelo qual nos devamos 
ser salvos. 

13 Vendo elles pois a firmeza de Pedro, 
e de Joao, depois de saberem que erao ho¬ 
mens sem letras, e idiotas, se admiravao, 
e conheciao ser os que haviao estado com 
Jesus: 

14 Vendo tambem estar com elles o ho¬ 
mem, que havia sido curado, nao podiao 
dizer nada em contrario. 

15 Mandarao-lhes pois que sahissem fora 
da Junta: e conferiao entre si, 

16 Dizendo: Que faremos a estes ho¬ 
mens ? por quanto foi por elles feito na ver- 
dade hum milagre notorio a todos os habi- 
tantes de Jerusalem: he manifesto, e nao 
o podemos negar. 

17 Todavia, para que nao se divulgue 
mais no povo, ameacemo-los que para o 
futuro nao fallem mais a homem algum neste 
nome. 

18 E chamando-os, lhes intimarao que 
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absolutamente nao fallassem mais, nem en- 
sinassem em nome de Jesus. 

19 Entao Pedro, o Joao respondendo, 
Ihes disserao: Se he justo diante de Deos 
ouvir-vos a vos antes que o Deos, julgai-o 
vos: 

20 Porque nao podemos deixar de fallar 
das cousas que temos visto, e ouvido. 

21 Elies entao ameapando-os os deixarao 
ir livres: nao achando pretexto para os cas- 
tigar por medo do povo, porque todos cele- 
bravao o milagre, que se fizera neste facto 
que tinha acontecido. 

22 Por quanto ja tinha mais de quarenta 
annos o homem, em quern havia sido feito 
aquelle prodigio de saude. 

23 Mas depois de postos em liberda vie- 
rao aos seus: e lhes referirao quanto lhes 
haviao dito os Principes dos Sacerdotes, e 
os Anciaos. 

24 Os quaes tendo-os ouvido, levantarao 
unanimes a voz a Deos, e disserao : Senhor, 
tu es o que fizeste o Ceo, e a terra, o mar, 
e tudo o que ha nelles : 

25 O que pelo Espirito Santo por boca 
de nosso pai David, teu servo, disseste: 
Porque bramarao as Gentes, e meditarao 
os povos projectos vaos ? 

26 Levantarao-se os Reis da terra, e os 
Principes se ajuntarao em Conselho contra 
o Senhor, e contra o seu Christo ? 

27 Porque verdadeiramente se ligarao 
nesta Cidade contra o teu santo Filho Jesus, 
ao qual ungiste, Herodes, e Poncio Pilatos 
com os Gentios, e com os povos d’Israel, 

28 Para executarem o que o teu poder, 
e o teu conselho determinarao que se 
fizesse. 

29 Agora pois, Senhor, olha para as suas 
ameacas, e concede a teus servos, que com 
toda a liberdade fallem a tua palavra, 

30 Estendendo a tua mao a sarar as en- 
•fermidades, e a que se fa^ao maravilhas, 
e prodigios em nome do teu santo Filho 
Jesus. 

31 E tendo elles assim orado, tremeo o 
iugar onde estavao congregados: e todos 
forao cheios do Espirito Santo, e annuncia- 
vao a palavra de Deos confiadamente. 

32 E da multidao dos que criao o cora- 
•jao era hum, e a alma huma: e nenhum 
dizia ser sua cousa alguma daquellas que 
possuia, mas tudo entrelles era commum. 

33 E os Apostolos com grande valor da- 
vao testemunho da Resurreifao de Jesu 
Christo nosso Senhor: e havia muita graya 
em todos elles. 

34 E nao havia nenhum necessitado en¬ 
trelles. Porque todos quantos era possui- 
dores de campos, ou de casas, vendendo 
isso traziao o preco do que vendiao, 

35 E o punhao aos p6s dos Apostolos. 
Repartia-se pois por elles em particular 
segundo a necessidade que cada hum tinha. 
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36 E Jose, a quern os Apostolos davao 
o sobrenome de Barnabd (que quer dizer 
Filho de consolapao) Levita, natural de 
Chypre, 

37 Como tivesse hum campo o vendeo, 
e levou o pre^o, e o poz ante os pes dos 
Apostolos. 

CAPITULO V. 
Ananias, e Sajira, por mentirern ao Espirito 

Santo, castigados por Pedro com morte 
subita. Fazem os Apostolos muitos mila- 
gres. A sombra de Pedro cura os enfer- 

mos. O Conselho supremo manda prender 
aos Apostolos. Hum Anjo os liberta, e 
manda-lhes que preguem livremente a Fe. 
Pedro em presenca dos Juizes sustenta, 
que Jesu Christo resuscitara, e que elle 
era o Messias. Gamaliel os dissuade, que 
os nao matem. Os Apostolos aqoutados se 
alegrao de ter padecido por amor de Jesus. 

UM varao pois por nome Ananias com 
sua mulher Safira, vendeo hum campo, 

2 E com fraude usurpou certa porfao do 
pref o do campo, consentindo-o sua mulher : 
e levando huma parte a poz aos pes dos 
Apostolos : 

3 E disse Pedro: Ananias, porque ten- 
tou Satanaz o teu coracao para que tu men- 
tisses ao Espirito Santo, e reservasses parte 
do pref o do campo ? 

4 Por ventura nao te era livre hear com 
elle, e ainda depois de vendido, nao era teu 
o prepo ? Como pozeste logo em teu cora- 
pao fazer tal ? Sabe que nao mentiste aos 
homens, mas a Deos. 

5 Ananias em ouvindo porem estas pala- 
vras, cahio e espirou. E infundio-se hum 
grande temor em todos os que isto ouvirao. 

6 Levantando-se pois huns mancebos, o 
retirarao, e levando-o dalli para fora o enter- 
rarao. 

7 E passado que foi quasi o espaco de 
tres horas, entrou tambem sua mulher, nao 
sabendo o que tinha acontecido. 

8 E Pedro lhe disse: Dize-me, mulher, 
se vendestes vos por tanto a herdade ? E 
ella disse : Sim, por tanto. 

9 Pedro entao disse para ella: Porque 
vos haveis por certo concertado para tentar 
o Espirito do Senhor? Eis-ahi estao a porta 
os pes daquelles, que enterrarao a teu ma- 
rido, e te levarao a ti. 

10 No mesmo ponto cahio a seus pes, e 
espirou. E aquelles mo^os entrando, a 
acharao morta, e a levarao, e enterrarao 
junto a seu marido. 

HE diffundio-se hum grande temor por 
toda a Igreja, e entre todos os que ouvirao 
este successo. 

12 E pelas maos dos Apostolos se faziao 
muitos milagres, e prodigios entre a plebe: 
e estavao todos unanimes no Portico de 
Salamao. 
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13 E nenhum dos outros ousava ajuntar- 
se com elles: mas o povo lhes dava grandes 
iouvores. 

14 E cada vez se augmentava mais a 
multidao dos homens, e mulheres, que 
criao no Senhor. 

15 De maneira, que traziao os doentes 
para as ruas, e os punhao em leitos e en- 
xergoes, a fim de que ao passar Pedro, co- 
brisse sequer a sua sombra algurn delies, 
e ficassem livres das suas enfermidades. 

16 Assim mesmo concorriao enxames 
delles das Cidades visinhas a Jerusalem, 
trazendo os seus enfermos, e os vexados 
dos espiritos immundos: os quaes todos 
erao curados. 

17 Mas levantando-se o Principe dos 
Sacerdotes, e todos os que com elle estavao 
(que he a seita dos Sadduceos) se encherao 
d’inveja, e ciume, 

18 E fizerao prender aos Apostolos, e os 
mandarao metier na cadeia publica. 

19 Mas oAnjo do Senhor abrindode noite 
as portas do carcere, e tirando-os para fora, 
lhes disse: 

20 Ide, e apresentando-vos no Templo, 
pregai ao povo todas as palavras desta 
vida. 

21 Os quaes tendo ouvido isto, entrarao 
ao amanhecer no Templo, e se punhao a 
ensinar. Mas chegando o Principe dos Sa¬ 
cerdotes, e os que com elle estavao, con- 
vocarao o Conselho, e a todos os Aneiaos 
dos filhos d’lsrael: e enviarao ao carcere 
para que fossem alii trazidos. 

22 Mas tendo la ido os Ministros, e co- 
mo aberto o carcere, os nao achassem, de- 
pois de voltarem derao a noticia, 

23 Dizendo: Achamos sim o carcere 
fechado com toda a diligencia, e os guardas 
postos diante das portas: mas abrindo-as 
nao achamos ninguem dentro. 

24 Quando porem ouvirao esta novidade, 
os Magistrados do Templo, e os Principes 
dos Sacerdotes estavao perplexos sobre o 
que teria sido feito delles. 

25 Mas ao mesmo tempo chegou hum 
que lhes deo esta noticia ? Olhai que aquel- 
les homens, que mettestes no carcere, estao 
postos r.o Templo, e doutrinando ao povo. 

26 Entao foi o Magistrado com os seus 
Ministros, e os trouxe sem violencia : por- 
que temiao que o povo os apedrejasse. 

27 E logo que os trouxerao, os apresen- 
tarao no Concelho: e o Principe dos Sacer¬ 
dotes lhes fez a seguinte pergunta, 

28 Dizendo > Com expresso preceito vos 
mandamos, que nao ensinasseis neste nome : 
e isto nao obstante, eis-ahi tendes enchido a 
J erusalem da vossa doutrina: e quereis lan- 
£ar sobre nos o sangue desse homem. 

29 Mas Pedro, e os Apostolos dando a 
sua resposta, disserao: Importa obedecer 
mais a Deos, do que aos homens. 

[Port. Test.] 

30 O Deos de nossos pais resuscitou a 
Jesus, a quem vos destes a morte, pendu- 
rando-o num madeiro. 

31 A este elevou Deos com a sua dextra 
por Principe, e por Salvador, para dar o 
arrependimento a Israel, e a remissao dos 
peccados- 

32 E nos somos testemunhas destas pa¬ 
lavras, e tambem o Espirito Santo, que 
Deos deo a todos os que lhe obedecem. 

33 Quando isto ouvirao, enraiveciao-se, 
e formavao tencao de os matar. 

34 Mas levantando-se no Concelho hum 
Fariseo por nome Gamaliel, Doutor da 
Lei, homem de respeito em todo o povo, 
mandou que sahissem para fora aquelles 
homens por hum breve espa^o. 

35 E lhes disse: Varoes Israelitas, at- 
tendei por vos, reparando no que haveis de 
fazer acerca destes homens. 

36 Porque ha huns tempos a esta parte 
que se levantou hum certo Theodas, que 
dizia ser elle hum grande homem, a quem 
se accostou o numero de quatrocentas pes- 
soas com pouca different a: o qual foi mor- 
to: e todos aquelles, que o acreditavao, 
forao desfeitos, e reduzidos a nada. 

37 Depois deste levantou-se Judas Ga¬ 
lileo nos dias em que se fazia o Arrolamento 
do povo, e levou-o apos si, mas elle pere- 
ceo : e forao dispersos todos quantos a elle 
se accostarao. 

38 Agora pois em fim vos digo, nao vos 
mettais com estes homens, e deixai-os : por¬ 
que se este conselho, ou esta obra vem dos 
homens, ella se desvanecera: 

39 Porem se vem de Deos, nao a pode- 
reis desfazer, porque nao pareya que ate a 
Deos resistis. E elles seguirao o seu con¬ 
selho. 

40 E tendo chamado aos Apostolos, de¬ 
pois de os haver feito af outar, lhes manda¬ 
rao que nao fallassem mais no nome de 
Jesus, e os soltarao. 

41 Porem elles sahiao por certo gozozos 
de diante do Concelho, por terem sido acha- 
dos, dignos de soffrer affrontas pelo nome 
de Jesus. 

42 E todos os dias nao cessavao de en¬ 
sinar, e de pregar a Jesu Christo no templo, 
e pelas casas. 

CAPIT.ULO VI. 
Queixumc dos Judeos Gregos, de lhes desat- 

tenderem as suas viuvas. Elegem os Apos¬ 
tolos a sete Diaconos para distribuirern as 
esmblas. Convertern-se rnuitos dos mesmos 
Sacerdotes. Vans disputas contra Santo 
Estevdo, a que se seguem muitos J'alsos 
testemunhos. O seu rosto parece aos 
mesmos Juizes como o rosto d'hum Anjo. 

1VTAQUELLES dias porem, crescendo o 
numero dos Discipulos, se moveo hu- 

ma murmuracao dos Gregos contra os He- 
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breos pelo motivo de que as suas viuvas 
erao desprezadas no servi^o de eada dia. 

2 Pelo que os doze convocando a mul- 
tidao dos Discipulos, disserao; Nao he 
justo que nos deixemos a palavra de Deos, 
e que sirvamos as mezas. 

3 Por tanto, Irmaos, escolhei dentre vos 
a sete varoes de boa reputacao, cheios do 
Espirito Santo, e de sabedoria, aos quaes 
encarreguemos desta obra. 

4 E nos attenderemos de continuo a ora- 
fao, e a administracao da palavra. 

5 E aprouve este arrazoamente a toda a 
Junta. E elles escolherao a Estevao, ho- 
mem cheio de fe, e do Espirito Santo, e a 
Filippe, e a Procoro, e a Nieanor, e a 
Timao, e a Parmenas, e a Nicolao prose- 
lyto d’Antioquia. 

6 A estes apresentarao diante dos Apo- 
stolos : e orando pozerao as maos sobrelles. 

7 E crescia a palavra do Senhor, e se 
multiplicava muito o numero dos Discipu¬ 
los em Jerusalem : huma grande multidao 
de Sacerdotes obedecia tambem a fe. 

8 Mas Estevao cheio da graca e de for- 
taleza fazia grandes prodigios, e milagres 
entre o povo. 

9 E alguns da Synagoga, que se chama 
dos Libertinos, e dos Cyrenenses, e dos 
Alexandrinos, e dos que erao da Cilicia, e 
da Asia, se levantarao a disputar com Es¬ 
tevao : 

10 E nao podiao resistir a sabedoria, e 
ao Espirito, que nelle fallava. 

11 Entao sobornarao a alguns, que dis- 
sessem que elles lhe haviao ouvido dizer 
palavras de blasfemia contra Moyses, e con¬ 
tra Deos. 

12 Amotinarao em fim o povo, e os An- 
ciaos, e os Escribas : e conjurados o arre- 
batarao, e levarao ao Concelho, 

13 E produzirao falsas testemunhas, que 
dissessem: Este homem nao cessa de pro- 
ferir palavras contra o lugar santo, e contra 
a Lei. 

14 Porque nos o ouvimos dizer: Que 
esse Jesus Nazareno ha de destruir este lu¬ 
gar, e ha de trocar as tradi^oes, que Moyses 
nos deixou. 

15 E fixando nelle os olhos todos aquel- 
les que estavao assentados no Concelho, 
virao o seu rosto eomo o rosto d’hum Anjo. 

CAPITULO VII. 
Santo Estevao diante dos Juizes mostra, que 

die nuofallou contra Moyses, nem contra 
o Templo; mas que os Judeos se oppozerao 
sempre aos Profetas, e ao Espirito Santo, 
Ve ao Fitho de Deos assentado d dextra 

do Padre Os Judeos o apedrejdo, guar- 
dando-lhes Saulo os vestidos. Santo Este- 
vdo de joelkos ora a Deos por elles. 

NTAO o Summo Sacerdote disse : Pois 
com effeito sao assim estas cousas ? 
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2 Respondeo elle : Varoes irmaos, e Pa¬ 
dres, escutai. O Deos da Gloria appareceo 
a nosso pai Abrahao, quando estava em 
Mesopotamia, antes de assistir em Caran, 

3 E lhe disse: Sahe do tea paiz, e da 
tua parentela, e vem para a terra, que eu te 
mostrar. 

4 Entao sahio elle da terra dos Caldeos, 
e veio morar em Caran. E de la, depois 
que morreo seu pai, Deos o fez passar a 
esta terra, na qual vos agora habitais. 

5 E nao lhe deo heran^a nella, nem 
ainda o espaco d’hum pe : mas prometteo 
dar-lhe a posse della a elle, e depois delle fi 
sua posteridade, quando ainda nao tinhafilho. 

6 E Deos lhe disse : Que a sua descen- 
dencia seria habitadora em terra estranha, e 
que a reduziriao a servirlao, e a maltra- 
tariao pelo espaco de quatrocentos annos : 

7 Mas eu julgarei a gente, a quern elles 
houverem servido, disse o Senhor: e depois 
disto sahirao, e me servirao neste lugar. 

8 E lhe deo o testamento da circumcisao: 
e assim gerou a Isaac, e o circumcidou pas- 
sados oito dias : e Isaac gerou a Jacob: e 
Jacob aos doze Patriarcas. 

9 E os Patriarcas movidos d’inveja, ven- 
derao a Jose para ser levado ao Egypto : 
mas Deos era com elle : 

10 E o livrou de todas as suas tribula- 
f oes : e lhe deo gra^a, e sabedoria diante de 
Farao Rei do Egypto, o qual o fez Gover- 
nador do Egypto, e de toda a sua casa. 

11 Veio depois fome por toda a terra do 
Egypto, e de Canaan, e huma grande tri- 
bulayao : e os nossos pais nao achavao que 
comer. 

12 E tendo Jacob ouvido dizer que havia 
trigo no Egypto : enviou a primeira vez a 
nossos pais : 

13 E na segunda foi conhecido Jose de 
seus irmaos, e foi descoberta a Farao a sua 
linhagem. 

14 E enviando Jose messageiros fez ir a 
seu pai Jacob, e a toda a sua familia que 
constava de setenta e sinco pessoas. 

15 E Jacob desceo ao Egypto, e morreo 
elle, e nossos pais. 

16 E forao trasladados a Siquem, e pos- 
tos no moimento, que Abrahao tinha com- 
prado em moeda de prata aos filhos d’He- 
mor, filho de Siquem. 

17 E chegando o tempo da promessa, 
que Deos havia jurado a Abrahao, cresceo 
o povo, e se multiplicou no Egypto. 

18 Ate que se levantou outro Rei no 
Egypto, que nao conhecia a Josb. 

19 Este usando d'astucia contra a nossa 
Najao, apertou a nossos pais, para que 
expozessem a seus filhos a fim de que nao 
vivessem. 

20 Naquelle mesmo tempo nasceo Moy¬ 
ses, e foi agradavel a Deos, a se criou tres 
mezes na casa de seu pai. 
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21 Depois, como elle fosse exposto, a 
filha de Faro o levantou, e o criou como seu 
filho. 

22 Depois foi Moyses instruido em toda 
a literatura dos Egypcios, e era elle pode- 
roso em palavras, e obras. 

23 E depois que completou o tempo de 
quarenta annos, lhe veio ao coracao o visitar 
a seus irmaos os filhos d’Israel. 

24 E como visse a hum que era inju- 
riado, o defendeo: e vingou ao que padecia 
a injuria, matando ao Egypcio. 

25 E elle cuidava que seus irmaos estavao 
capacitados, de quer por sua mao os havia 
de livrar Deos: mas elles nao o entende- 
rao. 

26 Porem no dia seguinte, pelejando elles, 
se Ihes manifestou : e os reconciliava em 
paz, dizendo: Varoes, irmaos sois, porque 
vos maltratais hum a outro ? 

27 Mas o que fazia injuria ao seu proxi¬ 
mo o repellio, dizendo: Quem te constituio 
a ti Principe, e Juiz sobre nos? 

28 Dar-se-ha caso que tu me queiras 
matar, assim como mataste hontem aquelle 
Egypcio? 

29 Porem Moyses ouvindo esta palavra, 
fugio: e esteve como estrangeiro na terra de 
Madian, onde houve dous filhos. 

30 E cumpridos quarenta annos lhe ap- 
pareceo no deserto do monte Sina hum Anjo 
na chamma d’huma p arpa que ardia. 

31 E vendo isto Moyses, se admirou 
d’huma tal visao: e chegando-se elle para a 
examinar, se dirigio a elle a voz do Senhor, 
a qual dizia: 

32 Eu sou o Deos de teus pais, o Deos 
d’Abrahao, o Deos d’Isaac, e o Deos de 
Jacob. Moyses porem espantado, nao ou- 
sava olhar. 

33 E o Senhor lhe disse: Tira os sapatos 
dos teus pes, porque o lugar em que estas, 
he huma terra santa. 

34 Considerando bem, tenho visto a afflic- 
cao do meu povo, que reside no Egypto, e 
tenho ouvido os seus gemidos, e baixei a 
livrallos. Vem pois agora, para eu te enviar 
ao Egypto. 

35 A este Moyses, ao qual desprezarao, 
dizendo : Quem te fez a ti Principe, e Juiz ? 
a este enviou Deos por Principe e Redemp- 
tor, por mao do Anjo, que lhe appareceo na 
parpa. 

36 Este os fez sahir obrando prodigies, e 
milagres na terra do Egypto, e no mar Ver- 
melho, e no deserto por espapo de quarenta 
annos. 

37 Este he aquelle Moyses, que disse aos 
filhos d’Israel: Deos vos suscitara dentre 
vossos irmaos hum Profeta como eu, a elle 
ouvireis. 

38 Este he o que esteve entre a congre- 
gapao do povo no deserto com o Anjo, que 
lhe fallava no monte Sina, e com os nossos I 

pais : que recebeo palavras de vida, para 
no-las dar a nos. 

39 A quem nossos pais nao quizerao 
obedecer: antes o repellirao, e com os seus 
coracoes se tornarao ao Egypto. 

46 Dizendo a Arao: Faze-nos Deoses, 
que vao adiante de nos : porque no tocante 
a este Moyses, que nos tirou da terra do 
Egypto, nos nao sabemos que foi feito delle. 

41 E por aquelles dias fizerao hum be- 
zerro, e otferecerao sacrificio ao idolo, e se 
alegravao nas obras das suas maos. 

42 Mas Deos se apartou, e os abandonou 
a que servissem a milicia do Ceo, como esta 
escrito no Livro dos Profetas: Por ventura 
offerecestes-me vos, Casa d’Israel, algumas 
victimas, e sacrificios pelo espapo de qua¬ 
renta annos do deserto ? 

43 E recebestes a tenda de Moloch, e a 
estrella do vosso Deos Remfam, figuras, que 
vos fizestes para as adorar. Pois eu vos farei 
ir mais para la de Babylonia. 

44 O tabernaculo do testemunho esteve 
com os nossos pais no deserto, assim como 
Deos lho ordenou, dizendo a Moyses, que 
o fizesse conforme o modelo que tinha 
visto. 

45 E nossos pais, depois de o terem re- 
cebido, o levarao debaixo da conducta de 
Josue a possessao do Gentios, aos quaes 
lanpou Deos fora da presenpa de nossos 
pais, ate aos dias de David, 

46 O qual achou grapa diante de Deos, 
e pedio o achar tabernaculo para o Deos de 
Jacob. 

47 Mas Salamao lhe edificou a casa. 
48 Porem o Excelso nao habita em fei- 

turas de maos, como diz o Profeta: 
49 O Ceo he o meu Throno: e a terra o 

estrado dos meus pes. Que casa me edifi- 
careis vos, diz o Senhor ? ou qual he o lugar 
do meu repouso ? 

50 Nao fez por ventura a minha mao 
todos estas cousas ? 

51 Homens de dura cerviz, e de corapoes, 
e ouvidos incircumcisos, vos sempre resistis 
ao Espirito Santo, assim como obrarao vos¬ 
sos pais, assim o fazeis vos tambem. 

52 A qual dos Profetas nao perseguirao 
vossos pais ? E matarao elles aos que d’ante 
mao annunciavao a vinda do Justo, do qual 
vos agora fostes traidores, e homicidas: 

53 Vos, que recebestes a Lei por minis- 
terio dos Anjos, e nao a guardastes : 

54 Ao ouvir porem taes palavras, enrai- 
veciao-se dentro nos seus corapoes, e rangiao 
com os dentes contra elle. 

55 Mas como elle estava cheio do Espi¬ 
rito Santo, olhando para o Ceo, vio a gloria 
de Deos, e a Jesus que estava em pe a dex- 
tra de Deos. E disse : Eis estou eu vendo 
os Ceos abertos, e o Filho do homem que 
esta em pe a mao direita de Deos. 

56 Entho elles levantando huma grande 
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grifa, taparao os seus ouvidos, e todos juntos 
arremettferao a elle com furia. 

57 E tendo-o lanpado para fora da Ci¬ 
dade, o apredrejavao : e as testemunhas 
depozerao os seus vestidos aos pes d’hum 
mopo, que se chamava Saulo. 

58 E apedrejavao a Estevao, que invo- 
cava a Jesus, e dizia : Senhor Jesus, recehe 
o meu espirito. 

59 E posto de joellios, clamou em voz 
alta, dizendo : Senhor nao lhes imputes este 
peccado. E tendo dito isto, dormio no 
Senhor. E Saulo era consentidor na sua 
morte. 

CAPITULO VIII. 
Perseguiqdo contra os Fieis. Todos se cles- 

manteldo para cliversas partes, d excepqao 
dos Apostolos. Saulo devasta a Igreja. 
Filippe baptiza a muitos em Samaria. 
Pedro, e Jodo sao alii enviados para lhes 
dar o Espirito Santo. Simao quer com- 
prar por dinheiro o poder de o dar aos ou- 
tros. Pedro o reprehende disso. Filippe 
he enviado a hum Grande da Ethiopia. 
Elle o instrue pelo caminho, e o baptiza. 
Hum Anjo leva Filippe a Azof. 

JVTAQUELLE dia pois se moveo huma 
' grande perseguicao na Igreja, que es- 

tava em Jerusalem, e forao todos dispersos 
pelas Provincias da Judea, e de Samaria, 
exceptuando os Apostolos. 

2 E huns homens timoratos tratarao de 
enterrar a Estevao e fizerao hum grande 
pranto sobrelle. 

3 Mas Saulo assolava a Igreja entrando 
pelas casas, e tirando com violencia homens 
e mulheres, os fazia metter no carcere. 

4 Por tanto os que haviao sido dispersos 
hiao d’huma parte para a outra, annun- 
ciando a palavra de Deos. 

5 E Filippe descendo a huma Cidade de 
Samaria, lhes pregava a Christo. 

6 E os povos estavao attentos ao que 
Filippe lhes dizia, escutando-o com hum 
mesmo ardor, e vendo os prodigios que fazia. 

7 Porque os espiritos immundos de mui¬ 
tos possessos sahiao dando grandes gritos. 

8 E muitos paralyticos, e coxos, forao 
curados. 

9 Pelo que se originou huma grande ale- 
gria naquella Cidade. Havia porem nella 
hum homem, por nome Simao, o qual antes 
tinha alii exercitado a magica, enganando 
ao povo Samaritano, dizendo, que elle era 
hum grande homem : 

10 A quem todos davao ouvidos des do 
menor ate ao maior, dizendo : Este he a 
virtude de Deos, a qual se chama grande. 

11 E elles o attendiao: porque com as 
suas artes magieas por muito tempo os havia 
dementado. 

12 Porem depois que 'crerao o que Fi¬ 
lippe lhes annunciava do Reino de Deos, 
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hiao-se baptizando homens e mulheTes, em 
nome de Jesu Christo. 

13 Entao creo tambem o mesmo Simao ; 
e depois que foi baptizado, andava unido a 
Filippe. Vendo tambem os prodigios, e 
grandissimos milagres que se faziao, todo 
cheio de pasmo se admirava. 

14 Os Apostolos porem que se achavao 
em Jerusalem, tendo ouvido que a Samaria 
recebera a palavra de Deos, mandarao-lhes 
la a Pedro, e a Joao. 

15 Os quaes como chegarao, fizerao ora- 
pao por elles, a fim de receberem o Espirito 
Santo. 

16 Porque elle ainda nao tinha deseido 
sobre nenhum, mas somente tinhao sido 
baptizados em nome do Senhor Jesus. 

17 Entao punhao as maos sobre elles, e 
recebiao o Espirito Santo. 

18 E quando Simao vio que se dava o 
Espirito Santo por meio da imposipao da 
mao dos Apostolos, lhes offereceo dinheiro, 

19 Dizendo: Dai-me tambem a mim este 
poder, que qualquer a quem eu impuzer as 
maos, receba o Espirito Santo. Mas Pedro 
lhe disse: 

20 O teu dinheiro perepa comtigo : huma 
vez que tu te persuadiste, que o dom de 
Deos se podia adquirir com dinheiro. 

21 Tu nao tens parte, nem sorte alguma, 
que pretender neste ministerio; porque o 
teu corapao nao he recto diante de Deos. 

22 Faze pois penitencia desta tua mal- 
dade: e roga a Deos, que se he possivel, 
te seja perdoado este pensamento do teu 
corapao. 

23 Porque eu vejo que tu estas num fel 
d’amargura, e prezo nos lapos da iniquidade. 

24 E respondendo Simao, disse : Rogai vos 
por mim ao Senhor, para que nao venha 
sobre mim nenhuma cousa das que haveis 
dito. 

25 E elles, depois de terem testemu- 
nhado com effeito, e annunciado a palavra 
do Senhor, tornavao jh para Jerusalem, e 
pregavaopor muitos lugares dos Samaritanos. 

26 E o Anjo do Senhor fallou a Filippe, 
dizendo: Levanta-te, e vai contra o Meio 
Dia, em direitura ao caminho que vai de 
J erusalem a Gaza: esta se acha deserta. 

27 E elle levantando-se, parlio. E eis- 
que hum Varao Ethiope, Eunuco, valido de 
Candace, Rainha da Ethiopia, o qual era 
Superintendente de todos os seus thesouros, 
tinha vindo a Jerusalem para fazer a sua 
adorapao : 

28 E voltava ja, assentado sobre o seu 
coche, e hia lendo o Profeta Isaias. 

29 Entao disse o Espirito a Filippe: 
Chega, e ajunta-te a este coche. 

30 E correndo logo Filippe, ouvio que o 
Eunuco lia no Profeta Isaias, e lhe disse : 
Cres por ventura que entendes o que estas 
lendo ? 
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31 Elle lhe respondeo : Como o poderei 
eu entender, se nao houver alguem que mo 
cxplique ? E rogou a Filippe que montasse, 
e se assentasse com elle. 

32 Ora a passagem da Escritura, que lia, 
era esta: Como ovelha foi levado ao mata- 
douro: e como cordeiro mudo diante do que 
o tosquia, assim elle nao abrio a sua boca. 

33 No seu abatimento o seu juizo foi 
exaltado. Quem podera contar a sua gera- 
pao, pois que a sua vida sera tirada da 
terra ? 

34 E respondendo o Eunuco a Filippe, 
disse : Rogo-te que me digas de quem disse 
isto o Profeta ? de si mesmo, ou d’algum 
outro ? 

35 E abrindo Filippe a sua boca, e prin- 
cipiando por esta Escritura, lhe annunciou a 
Jesus. 

36 E continuando elles o seu caminho, 
chegarao a hum lugar onde havia agua, e 
disse o Eunuco: Eis-aqui esta agua, que em- 
barapo ha, para que eu nao seja baptizado ? 

37 E disse Filippe : Se cres de todo o 
corapao, bem podes. E elle respondendo 
disse : Creio que Jesu Christo he o Filho 
•de Deos. 

38 E mandou parar o coche : e descerao 
os dous a agua, Filippe, e o Eunuco, e o 
baptizou. 

39 E tan to que elles sahirao da agua, ar- 
rebatou o Espirito do Senhor, a Filippe, e o 
Eunuco : nao vio mais. Porem continuava 
o seu caminho cheio de prazer. 

40 Mas Filippe se achou em Azot, e indo 
passando pregava o Evangelho em todas as 
Cidades, ate que veio a Cesarea. 

CAPITULO IX. 
A Conversao de Paulo. O seu baptismo. 

Annuncia a Jesus Christo no Synagoga de 
Damasco. Deos o livra das siladas dos 
Judeos. Barnabe o leva a - Jerusalem aos 
Apostolos. Paulo se retira a Tarso. Pe¬ 
dro cura a hum paralytica, e resuscita 
hurna mulher defunta. 

QAULO pois respirando ainda ameapas, e 
^ morte contra os Discipulos do Senhor, 
se apresentou ao Principe dos Sacerdotes, 

2 E lhe pedio cartas para as Synagogas 
de Damasco : com o fim de levar prezos a 
Jerusalem quantos achasse desta profissao, 
homens, e mulheres. 

3 E indo elle seu caminho, foi cousa 
factivel que se avizinhasse a Damasco: e 
subitamente o cercou alii huma luz vinda do 
Ceo. 

4 E cahindo em terra ouvio huma voz 
que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque me 
persegues ? 

5 Elle disse: Quem ds tu, Senhor? E 
elle lhe respondeo: Eu sou Jesus, a quem 
tu persegues : dura cousa he para ti recal- 
citrar contra o aguilhao. 

6 Entao tremente, e attonito disse: Se¬ 
nhor, que queres tu que eu faca ? 

7 E o Senhor lhe respondeo: Levanta-te, 
e entra na Cidade, e ahi se te dira o que te 
convem fazer. A este tempo aquelles ho¬ 
mens, que o acompanhavao, estavao es- 
pantados, ouvindo sim a voz, mas sem ver 
ninguem. 

8 Levantou-se pois Saulo da terra, e tendo 
os olhos abertos, nao via nada. Elles porem 
levando-o pela mao, o introduzirao em Da¬ 
masco. 

9 E esteve alii tres dias sem ver, e nao 
comeo, nem bebeo. 

10 Ora em Damasco havia hum Disci- 
pulo, que tinha por nome Ananias : e o Se¬ 
nhor numa visao lhe disse: Ananias. E elle 
acudio, dizendo : Eis-me aqui, Senhor. 

11 E o Senhor lhe tornou: Levanta-te, 
e vai ao bairro, que se chama Direito: e 
busca em casa de Judas a hum de Tarso, 
chamado Saulo : porque ei-lo-ahi esta 
orando. 

12 (E vio hum homem por nome Ana¬ 
nias, que entrava, e que lhe impunha as 
maos para recobrar a vista.) 

13 Respondeo pois Ananais : Senhor, eu 
tenho ouvido dizer a muitos a respeito deste 
homem, quantos males fez aos teus Santos 
em Jerusalem : 

14 E este tem poder dos Principes dos 
Sacerdotes, de prender a todos aquelles que 
invocao o teu Nome. 

15 Mas o Senhor lhe disse : Vai, porque 
este he para mim hum vaso escolhido para 
levar o meu Nome diante das Gentes, e dos 
Reis, e dos filhos d’lsrael. 

16 Porque eu lhe mostrarei quantas cousas 
lhe he necessario padecer pelo meu Nome. 

17 E foi Ananias, e entrou na casa: e 
pondo as maos sobrelle, disse: Saulo irmao, o 
Senhor Jesus, que te appareceo no cami¬ 
nho por onde vinhas, me enviou para que 
recobres a vista, e fiques cheio do Espirito 
Santo. 

18 E no mesmo ponto lhe cahirao dos 
olhos humas como escamas, e assim recupe- 
rou a vista : e levantando-se foi baptizado. 

19 E depois que tomou alimento, ficou 
entao com as forpas recobradas. Alguns 
dias porem esteve com os Discipulos, que 
se achavao em Damasco. 

20 E logo pregava nas Synagogas a Jesus, 
que este era o Filho de Deos. 

21 E pasmavao todos os que o ouviao, e 
diziao: Pois nao he este o que perseguia em 
Jerusalem aos que invocavao esse nome : e 
ao que veio ca, nao foi para os levar prezos 
aos Principes dos Sacerdotes ? 

22 Porem Saulo muito mais se esforpava, 
e confundia aos Judeos, que habitavao em 
Damasco, affirmando que este era o Christo. 

23 E passando muitos dias, os Judeos 
juntos tiverao conselho para matallo. 
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24 Porem Saulo foi advertido das suas 
siladas. Guardavao pois ate as portas de 
dia e de noite, para o matarem. 

25 E tomando conta delle os Discipulos 
de noite, o deslizarao pela muralha, met- 
tendo-o numa alcofa. 

26 Tendo porem chegado a Jerusalem, 
procurava Saulo ajuntar-se com os Disci¬ 
pulos, mas todos o temiao, nao crendo que 
elle fosse Discipulo. 

27 Entao Barnabe, levando-o comsigo, 
o apresentou aos Apostolos: e lhes contou 
como havia visto ao Senhor no caminho, 
e que lhe havia fallado, e como depois em 
Damasco elle se portara com toda a liber- 
dade, em nome de Jesus. 

28 E estava com elles em Jerusalem en- 
trando, e sahindo, e portando-se com liber- 
dade em nome do Senhor. 

29 Fallava tambem com os Gentios, e 
disputava com os Gregos: mas elles trata- 
vao de o matar. 

30 O que tendo sabido os irmaos o acom- 
panharao ate Cesarea, e o enviarao a Tarso. 

31 Tinha entao paz a Igreja por toda a 
Judea, e Galilea, e Samaria, e se propagava 
caminhando no temor do Senhor, e estava 
cheia da consolap ao do Espirito Santo. 

32 Aconteceo pois, que andando Pedro 
visitando a todos, chegou aos Santos que 
habitavao em Lydda. 

33 E achou alii hum homem por nome 
Eneas, que havia oito annos jazia em hum 
leito, porque estava paralytico. 

34 E Pedro lhe disse: Eneas, o Senhor 
Jesu Christo te sara: levanta-te, e faze a 
tua cama. E num momento se levantou. 

35 E virao-o todos os que habitavao em 
Lydda, a em Sarona: os quaes se converth- 
rao ao Senhor. 

36 Houve tambem em Joppe huma Dis- 
cipula, por nome Tabitha, que quer dizer 
Dorcas. Esta se achava cheia de boas 
obras, e d’esmolas que fazia. 

37 E aconteceo naquelles dias, que de¬ 
pois de cahir enferma morresse. A qual 
tendo a primeiro lavado, a pozerao num 
quarto alto. 

38 E como Lydda estava perto de Joppe, 
os Discipulos ouvindo que Pedro se achava 
la, envirarao-lhe dous homens, rogando-lhe : 
Nao te demores em vir ter comnosco. 

39 E levantando-se Pedro, foi com elles. 
E logo que chegou, o levarao ao quarto 
alto : e o cercarao todas as viuvas chorando, 
e mostrando-lhe as tunicas, e os vestidos, 
que lhes fazia Dorcas. ’ 

40 Mas Pedro, tendo feito sahir a todos 
para fora, pondo-se de joelhos entrou a 
orar: e depois de se ter voltado para o cor- 
po, disse: Tabitha, levanta-te. E ella 
abrio os seus olhos: e vendo a Pedro, se 
assentou. 

41 Mas elle a fez levantar, dando-lhe a 
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mao. £ havendo chamado os Santos, e as 
viuvas, lha entregou viva. 

42 E este caso se fez notorio por toda 
Joppe: e forao muitos os que crerao no 
Senhor. 

43 E aconteceo que Pedro se deixou 
hear em Joppe por muitos dias, em casa 
d’hum curtidor de pelles, chamado Simao. 

CAPITULO X. 
Hum Anjo adverte a Cornelio, que mande 

chumar Pedro a Joppe. Ve Pedro descer 
do Ceo huma como grande toalha, sustidci 
pelas pontas, em que havia toda a casta de 
animacs immundos. Recusando Pedro co¬ 
mer delles, Deos lhe diz, que elle os tinha 
purijicado. Daqui vem a conhecer Pedro, 
que se devido receber na Igreja os Gen¬ 
tios. Vai a casa de Cornelio, e annuncia- 
Ihe a Jesu Christo. Desce o Espirito 
Santo sobre Cornelio, e sobre os seus. O 
que vendo Pedro, baptiza a todos. 

AVIA pois em Cesarea hum homem, 
por nome Cornelio, que era Centuriao 

da Cohorte, que se chama Italiana, 
2 Cheio de Religiao, e temente a Deos 

com toda a sua casa, que fazia muitas esmo- 
las ao povo, e que estava orando a Deos 
incessantemente : 

3 Este vio em visao manifestamente, quasi 
a hora de Noa, que hum Anjo de Deos 
se apresentava diante delle, e lhe dizia ? 
Cornelio. 

4 E elle fixando nelle os olhos, possuido 
de temor, disse : Que he isto, Senhor ? Elle 
porem lhe respondeo : As tuas orafoes, e as 
tuas esmolas subirao para hcarem em lem- 
branpa na presenya de Deos. 

5 Envia pois agora homens a Joppe, e 
faze vir aqui a hum certo Simao, que tem 
por sobrenome Pedro: 

6 Este se acha hospedado em casa d’hum 
certo Simao curtidor de pelles, cuja casa fica 
junto ao mar: elle te dira o que te convem 
fazer. 

7 E logo que fce retirou o Anjo, que lhe 
fallava, chamou a dous dos seus domesticos, 
e a hum soldado temente a Deos, daquelles, 
que estavao as suas ordens? 

8 E havendo-lhes contado tudo isto, os 
enviou a Joppe. 

9 E ao dia seguinte, hindo elles seu ca¬ 
minho, e estando jh perto da Cidade subio 
Pedro ao alto da casa a fazer orapao perto 
da hora de Sexta. 

10 E como tivesse fome, quiz comer. 
Mas ao tempo que lhes preparavao, sobre- 
veio-lhe hum rapto de espirito : 

11 E vio o Ceo aberto, e que descendo 
hum vaso, como huma grande toalha, sus- 
penso pelos quatro cantos era feito baixar 
do Ceo a terra. 

12 No qual havia de todos os quadrupedes, 
e dos reptis da terra, e das aves do Ceo. 
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13 E foi dirigida a elle huma voz, que 
lhe disse; Levanta-te, Pedro, mata, e come, 

14 E disse Pedro : Nao Senhor ; porque 
nunca comi cousa alguma commum, nem 
immunda. 

15 E a voz lhe tornou segunda vez a 
dizer: Ao que Deos purificou nao chames 
tu commum. 

16 E isto se repetio ate tres vezes; e 
logo o vaso se recolheo ao Ceo. 

17 E em quanto Pedro entre si duvidava 
sobre o que seria a visao, que havia visto : 
eis-que os homens, que tinha enviado Cor¬ 
nelio, perguntando pela casa de Simao, che- 
garao a porta. 

18 E havendo chamado, perguntavao, se 
estava alii hospedado Simao, que tinha por 
sobrenome Pedro. 

19 E considerando Pedro na visao, lhe 
disse o Espirito; Eis-ahi tres homens que 
te procurao. 

20 Levanta-te pois, desce, e vai com elles 
sem duvidar: porque eu sou o que os 
enviei. 

21 E descendo Pedro para ir ter com os 
homens, lhes disse: Aqui me tendes que eu 
sou a quem buscais : qual he a causa por¬ 
que aqui viestes ? 

22 Responderao elles : O Centuriao Cor- 
nelio, homem justo, e temente a Deos, e 
que disto mesmo logra o testemunho de toda 
a Nafao dos Judeos, recebeo resposta do 
santo Anjo, que te mandasse chamar a sua 
casa, e que ouvisse as tuas palavras. 

23 Pedro pois fazendo-os entrar, os hos- 
pedou. E levantando-se ao seguinte dia 
partio com elles : e alguns dos irmaos, que 
viviao em Joppe, o acompanharao. 

24 E ao outro dia depois entrou em Cesa- 
rea. E Cornelio os estava esperando, haven¬ 
do convidado ja aos seus parentes, e mais 
intimos amigos. 

25 E aconteceo, que quando Pedro esta¬ 
va para entrar, sahio Cornelio a recebello: 
e prostrando-se a seus pes o adorou. 

26 Mas Pedro o levantou, dizendo : Le¬ 
vanta-te, que eu tambem sou homem. 

27 E entrou fallando com elle, e achou 
muitos que haviao concorrido : 

28 E lhes disse : Vos sabeis como he 
cousa abominavel para hum homem Judeo, 
o ajuntar-se ou unir-se a hum estrangeiro: 
mas Deos me mostrou, que a nenhum ho¬ 
mem chamasse commum, ou immundo. 

29 Por isso sem duvidar vim logo assim 
que fui chamado. Perguntou pois, porque 
causa me chamastes? 

30 E disse Cornelio : Hoje faz quatro 
dias que estava orando em minha casa a 
hora de Noa, e eis-que se me poz diante hum 
varao vestido de branco, e me disse: 

31 Cornelio, a tua orayao foi attendida, e 
as tuas esmolas forao lembradas na presenja 
de Deos. 

32 Manda pois a Joppe, e faze vir a hum 
Simao, que tem por sobrenome Pedro : elle 
esta hospedado em casa de Simao curtidor 
de pelles, a borda do mar. 

33 Em consequencia disto enviei logo a 
buscar-te; e tu fizeste bem em vir. Agora 
porem nos todos estamos na tua presenca, 
para ouvir todas as cousas quantas o Senhor 
te ordenou que nos dissesses. 

34 Entao Pedro abrindo a suaboca, disse: 
Tenho na verdade alcanyado que Deos nao 
faz accepcao de pessoas : 

35 Mas que em toda a Napao aquelle 
que o teme, e obra o que he justo, esse lhe 
he acceito. 

36 Deos enviou a sua palavra aos filhos 
d’Israel, annunciando-lhes a paz por meio 
de Jesu Christo: (esse he o Senhor de 
todos.) 

37 Vos sabeis que a palavra foi enviada 
por toda a Judba: pois comejando des da 
Galilea, depois do baptismo, que pregou 
Joao, 

38 Sabeis que a palavra mencionada he 
Jesus de Nazareth : como Deos o ungio do 
Espirito Santo, e de virtude, o qual andou 
fazendo bem, e sarando a todos os opprimi- 
dos do diabo, porque Deos era com elle. 

39 E nos somos testemunhas de tudo 
quanto fez na Regiao dos Judeos, e em Jeru¬ 
salem, ao qual elles matarao, pendurando-o 
num madeiro. 

40 A este resuscitou Deos ao terceiro dia, 
e quiz que se manifestasse. 

41 Nao a todo o povo, mas as testemu¬ 
nhas que Deos havia ordenado antes : a nos, 
que comemos e bebemos com elle, depois 
que resuscitou d’entre os mortos. 

42 E nos mandou pregar ao povo, e dar 
testemunho de que elle he o que por Deos 
foi constituido Juiz de vivos e mortos. 

43 A este dao testemunho todos os Profe- 
tas, de que todos os que crem nelle, rece- 
bem perdao dos peccados por meio do seu 
Nome. 

44 Estando Pedro ainda proferindo estas 
palavras, desceo o Espirito Santo sobre todos 
os que ouviao a palavra. 

45 E se espantarao os Fieis que erao de 
circumcisao, os quaes tinhao vindo com 
Pedro: de verem que a graja do Espirito 
Santo foi tambem derramada sobre os Gen- 
tios. 

46 Porque elles os ouviao fallar diversas 
linguas, e engrandecer a Deos. 

47 Entao respondeo Pedro: Por ventura 
pode alguem impedir a agua para que 
nao sejao baptizados estes, que receberao o 
Espirito Santo, assim tambem como nos ? 

48 E mandou que elles fossem baptiza¬ 
dos em nome do Senhor Jesu Christo. En¬ 
tao lhe rogarao, que ficasse com elles por 
alguns dias. 
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ACTOS 

CAPITULO XI. 
Disputa dos Judeos convertidos contra Sao 

Pedro, por elle ter tratado com os Gentios. 
Convertem-se rnuitos ein Antioquia. Bar¬ 
nabe, e Paulo sao Id enviados. Os Fieis 
se chamao alii C/iristdos. Hurna grande 
fame he predita pelos Prof etas. A Igreja 
de Antioquia ajuda com suas esmolas a de 
Judea. 

OUVIRAO os Apostolos, e os irmaos 
que estavao na Judea: que tambem 

os Gentios haviao recebido a palavra de 
Deos. 

2 E quando Pedro passou a Jerusalem 
disputavao contra ellej os que erao da cir- 
cumcisao. 

3 Dizendo: Porque entraste tu em casa 
d'homens que nao sao circumcidados, e co- 
meste com elles? 

4 Mas Pedro tomando as cousas des do 
principio, lhas expunha pela sua ordem, di¬ 
zendo : 

5 Eu estava orando na Cidade de Joppe, 
e vi em hum arrebatamento d’espirito huma 
visao, em que descendo hum vaso, como hu¬ 
ma grande toalha, sustida pelas quatro pontas 
baixava do Ceo, e veio ate onde eu estava. 

6 Detendo eu nelle os olhos o estava con- 
templando, e vi dentro animaes terrestres de 
quatro pes, e alimarias, e reptis, e aves do 
Ceo. 

7 E ouvi tambem huma voz que me 
dizia: Levanta-te, Pedro, mata, e come. 

3 E eu disse : De nenhuma sorte, Senhor: 
porque nunca na minha boca entrou cousa 
commurn, ou immunda. 

9 E me respondeo outra vez a voz do 
Ceo: O que Deos purificou, tu nao lhe 
chames commum. 

10 E isto succedeo por tres vezes : e de- 
pois todas estas cousas tornarao a recolher-se 
no Ceo. 

11 E eis-que chegarao logo tres homens 
a casa onde eu estava, enviados a mim de 
Cesarea. 

12 E o Espirito me disse, que fosse eu 
com elles, sem por a isso alguma duvida. 
Estes seis irmaos, que vedes, forao tambem 
comigo, e entramos na casa de certo varao. 

13 E nos referio, como tinha visto na sua 
casa ao Anjo, que estava diante delle e que 
lhe dizia : Envia a Joppe, e faze vir a Simao, 
que tem por sobrenome Pedro, 

14 0 qual te dira as palavras, pelas quaes 
tu seras salvo, e toda a tua casa. 

15 E como eu tivesse comefado a fallar, 
desceo o Espirito Santo sobre elles, assim 
como tambem tinha descido sobre nos no 
principio. 

16 E eu me lembrei entao das palavras 
do Senhor, como elle havia dito : Joao na 
verdade baptizou em agua, mas vos sereis 
baptizados no Espirito Santo. 
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17 Pois se Deos deo aquelles a mesma 
grapa que tambem a nos, que cremos no 
Senhor Jesu Christo : quem era eu, para que 
me podesse oppor a Deos ? 

18 Elles, tendo ouvido este arrazoamento, 
se aquietarao : e derao gloria a Deos, dizen¬ 
do : Logo tambem aos Gentios participou 
Deos o dom da penitencia, queconduz avida. 

19 E na verdade aquelles, que haviao 
sido dispersos pela tribulapao, que tinha 
acontecido por causa de Estavao, chegarao 
ate Fenicia, e Chypre, e Antioquia, nao pre- 
gando a ninguem a palavra, senao so aos 
Judeos. 

20 E entrelles havia alguns varoes de 
Chypre, e de Cyrene, os quaes quando entra- 
rao em Antioquia, fallavao tambem aos Gre- 
gos, annunciando-lhes ao Senhor Jesus. 

21 E a mao do Senhor era com elles : e 
hum grande numero de crentes se converteo 
ao Senhor. 

22 E chegou a fama destas cousas aos 
ouvidos da Igreja, que estava em Jerusa¬ 
lem : e enviarao Barnabe a Antioquia. 

23 O qual quando la chegou, e vio a 
graf a de Deos, se alegrou r e exhortava a 
todos a perseverar no Senhor pelo proposito 
do seu corapao: 

24 Porque era varao bom, e cheio do 
Espirito Santo, e de fe. E se unio ao Se¬ 
nhor grande numero de gente. 

25 E dalli partio Barnabe para Tarso em 
busca de Saulo: tendo-o achado, o levou a 
Antioquia. 

26 E aqui nesta Igreja passarao elles todo 
hum anno : e instruirao huma grande multi- 
dao de gente, de maneira que em Antioquia 
forao primeiro os discipulos denominados 
Christaos. 

27 E por estes dias vierao de Jerusalem 
a Antioquia huns Profetas : 

28 E levantando-se hum delles, por nome 
Agabo, dava a entender por espirito, que ha¬ 
via de haver huma grande fome por todo o 
globo da terra, esta veio em tempo de 
Claudio. 

29 E os discipulos, cada hum conforme 
a possibilidade que tinha, resolverao enviar 
algum soccorro aos irmaos que habitavao 
na Judea: 

30 O que elles effectivamente fizerao, en- 
viando-o aos Anciaos por maos de Barnabe, 
e de Saulo. 

CAPITULO XII. 
Manda Herodes cortar a cabeqa a Tiago 

Maior, e metier em prizdo a Pedro. Hum 
Anjo o livra della. Herodes folia ao po- 
vo ; e depois de permittir que lhe dem hon- 
ras divinas, he castigado por Deos, e morre 
comido de bichos. 

Tj' NESTE mesmo tempo enviou o Rei 
-*~i llerodes tropas,‘para maltratar a alguns 
da Igreja. 
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2 E matou a espada a Tiago,^ irmao de 
Joao. 

3 E vendo que agradava aos Judeos, fez 
tambem prender a Pedro. Erao entao os 
dias dos Asmos. 

4 Tendo-o pois feito prender, metteo-o 
num carcere, dando-o a guardar a quatro 
esquadras, cada huma de quatro soldados, 
com tenpao de o presentar ao povo depois 
da Pascoa. 

5 E Pedro estava guardado na prizao a 
bem recado. Entretanto pela Igreja se fazia 
sem cessar orapao a Deos por elle. 

6 Mas quando Herodes estava para o 
apresentar, nessa mesma noite se achava 
dormindo Pedro entre dous soldados, liado 
com duas cadeias : e as guardas a porta vi- 
giavao o carcere. 

7 E eis-que sobreveio o Anjo do Senhor : 
e resplandeceo huma claridade naquelle ha- 
bitapao : e tocando a Pedro em hum lado, o 
despertou, dizendo : levanta-te de pressa. 
E cahirao as cadeias das suas maos. 

8 E o Anjo lhe disse : Toma a tua cinta, 
e calpa as tuas sandalhas. E fello Pedro 
assim. E o Anjo lhe disse ? Poe sobre ti a 
tua capa, e segue-me. 

9 E sahindo, o hia segnindo, e nao sabia 
que o que se fazia por intervenpao do Anjo 
era assim na realidade: mas julgava que 
elle via huma visao. 

10 E depois de passarem a primeira, e a 
segunda guarda, chegarao a porta de ferro, 
que guia para a Cidade : a qual se lhes abrio 
por si mesma. E sahindo, caminharao jun¬ 
tos o comprimento d’huma rua: e logo 
depois o deixou o Anjo. 

11 Entao Pedro entrando em si, disse : 
Agora he que eu conhepo verdadeiramente, 
que mandou o Senhor o seu Anjo, e me li- 
vrou da mao de Herodes, e de tudo o que 
esperava o povo dos Judeos. 

12 E considerando disto, foi ter a Casa 
de Maria, mai de Joao, que tern por sobre- 
nome Marcos, onde muitos estavao congre- 
gados, e faziao orapao. 

13 Mas quando elle bateo a porta, foi 
huma mopa chamada Rhode, a que veio ver 
quem era. 

14 E tanto que conheceo a voz de Pedro, 
com o alvoropo lhe nao abrio logo a porta, 
mas correndo para dentro, foi dar a nova de 
que Pedro estava a porta. 

15 Elies porem lhe disserao: Tu estas 
louca. Mas ella asseverava que assim era. 
E elles diziao : Deve de ser o seu Anjo. 

16 Entretanto Pedro continuava em bater. 
E depois de lhe terem aberto a porta, entao 
o conhecerao, e ficarao pasmados. 

17 Mas elles tendo-lhes feito sinal com a 
mao, que se calassem, contou-lhes como o 
Senhor o havia livrado da prizao, e disse- 
lhes: Fazei saber isto a Tiago, e aos irmaos. 
E tendo saliido se foi logo a outra parte. 

18 Mas quando foi dia, houve nao pe- 
quena turbacao entre os soldados, sobre o 
que tinha sido feito de Pedro. 

19 E Herodes tendo-o feito buscar, e nao 
o achando, feito exame a respeito dos guar¬ 
das, os mandou justipar : e passando de Ju¬ 
dea a Cesarea, cleixou-se aqui hear. 

20 Ora Herodes estava irritado contra os 
de Tyro, e de Sidonia. Mas estes de com- 
mum acordo o forao buscar, e com o favor 
de Blasto, que era seu Camarista, pedirao 
paz, porque das terras do Rei he que o seu 
paiz tirava a subsistencia. 

21 E hum dia assignado, Herodes vestido 
em traje Real, se assentou no tribunal, e 
lhes fazia huma falla. 

22 E o povo o applaudia, dizendo : Isto 
sao vozes de Deos, e nao de homem. 

23 Porem subitamente o ferio o Anjo do 
Senhor, pelo motivo de que nao tinha tribu- 
tado honra a Deos ; e comido de bichos ex- 
pirou. 

24 Entretanto a palavra do Senhor crescia, 
e se multiplicava. 

25 Mas Barnabe, e Saulo, tendo conclui- 
do o seu ministerio, tomarao a sahir de Je¬ 
rusalem, levando comsigo a Joao, que tem 
por sobre nome Marcos. 

CAPITULO XIII. 
0 Espirito Santo separa a S. Paulo, e a S. 

Barnabe. Sao ambos enviados aos Gen- 
tios. S. Paulo priva da vista dos olhos a 
bum Magico. Com este milagre se con- 
verte o Proconsul Sergio Paulo. S. Paulo 
pr'ega em Antioquia de Pisidia. Os Judeos 
combatern a sua doutrina. Torna-se para 
os Gentios. Os Judeos levantao contra 
elle huma sedigao. 

AVIA pois na Igreja que era de Antio¬ 
quia varios profetas, e Doutores, entrel- 

les Barnabe, e Simao, que tinha por appel- 
lido o Negro, e Lucio de Cyrene, e Mana- 
hen, o qual era collapo de Herodes o Tetrar- 
ca, e Saulo. 

2 A tempo porem que elles offereceiao o 
sacrificio ao Senhor, e jejuavao, disse-lhes 
o Espirito Santo ; Separai-me a Saulo e a 
Barnabe, para a obra a que eu os hei des- 
tinado. 

3 Depois que jejuarao, e orarao, e lhes 
impozerao as maos, os despedirao. 

4 E elles assim enviados pelo Espirito 
Santo forao a Seleucia : e dalli navegarao 
ate Chypre. 

5 E quando chegarao a Salamina, pre- 
gavao a palavra de Deos nas Synagogas dos 
Judeos. Tinhao pois elles tambem a Joao 
no ministerio. 

6 E tendo discorrido por toda a Ilha ate 
Pafos, acharao hum homem Mago, falso, 
Profeta, Judeo, que tinha por nome Bar- 
jesus. 

I 7 O qual estava com o Proconsul Sergio 
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Paulo, varao prudente. Este havendo feito 
chamar a Barnabe, e a Saulo, desejava 
ouvir a palavra de Deos. 

8 Mas Elymas o Mago (porque assira 
se interpreta o seu norae) se lhes oppunha, 
procurando apartar da fe ao Proconsul. 

9 Porem Saulo, que he tambem chamado 
Paulo, cheio do Espirito Santo, fixando 
nelle os olhos, 

10 Disse: O cheio de todo o engano, e 
de toda a astucia, filho do diabo, inimigo 
de toda a justipa, tu nao deixas de perver- 
ter os caminhos rectos do Senhor. 

11 Pois agora eis-ahi esta sobre ti a 
mao do Senhor, e seras cego, que nao veras 
o Sol ate certo tempo. E logo cahio so- 
brelle liuma obscuridade, e trevas, e an- 
dando a roda buscava quem lhe desse a mao. 

12 Entao o Proconsul quando vio este 
facto abrapou a fe, admirando a doutrina 
do Senhor. 

13 E tendo Paulo, e os que com elle se 
achavao, desafferrado de Pafos, vierao a 
Perge na Pamfylia. Mas Joao apartando- 
se delles, voltou a Jerusalem. 

14 E elles passando por Perge, vierao a 
Antioquia de Pisidia: e tendo entrado na 
Synagoga em dia de sabbado, assentarao-se. 

15 E depois da lipao da Lei, e dos Pro- 
fetas, mandarao-lhes dizer os Chefes da 
Synagoga: Varoes Irmaos, se vos tendes 
que fazer alguma exhortapao ao povo, 
fazei-a. 

16 E levantando-se Paulo, e fazendo com 
a mao sinal de silencio, disse: Varoes Is- 
raelitas, e os que temeis a Deos, ouvi: 

17 O Deos do povo d’Israel escolheo 
nossos pais, e exaltou a este povo sendo 
elles estrangeiros na terra do Egypto, de 
donde os tirou com o excelso poder do seu 
brapo, 

18 E supportou os costumes delles no 
deserto por espaco de quarenta annos. 

19 E destruindo sete Napoes na terra de 
Canaan, distribuio entrelles por sorte aquel- 
la sua terra, 

20 Quasi quatrocentos e sincoenta annos 
depois; e dahi em diante lhes deo Juizes, 
ate ao Profeta Samuel. 

21 E depois pedirao Rei: e Deos lhes 
deo a Saul filho de Cis, varao da Tribu de 
Benjamin, por quarenta annos. 

22 E tirado este, lhes levantou em Rei 
a David : a quem dando testemunho, disse : 
Achei a David, filho de Jesse, homem se- 
gundo o meu corapao, que fara todas as 
minhas vontades. 

23 Da linhagem deste, conforme a sua 
promessa, trouxe Deos a Israel o Salvador 
Jesus, 

24 Havendo Joao prdgado antes da ma- 
nifestapao da sua vinda, o baptismo de pe- 
nitencia a todo o povo d’Israel: 

25 E Joao quando acabava a sua car- 
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reira, dizia : Nao sou eu quem vos cuidais 
que eu sou, mas eis-ahi vem apos de mim 
aquelle, a quem eu nao sou digno de desa- 
tar o calpado dos pes. 

26 Varoes irmaos, filhos da linhagem 
d’Abrahao, e os que entre vos temem a 
Deos, a vos he que foi enviada a palavra 
desta salvapao. 

27 Porque os que habitavao em Jerusa¬ 
lem, e os Principes della, nao conhecendo 
a este, nem as vozes dos Profetas, que 
cada sabbado se lem, sentenciando-o as 
cumprirao; 

28 E nao achando nelle nenhuma causa 
de morte, fizerao a sua petipao a Pilatos, 
para assim lhe tirarem a vida. 

29 E quando tiverao cumprido todas as 
cousas, que delle estavao escritas, tirando-o 
do madeiro, o pozerao no sepulcro. 

30 Mas Deos o resuscitou d’entre os 
mortos ao terceiro dio : e foi visto muitos 
dias por aquelles, 

31 Que tinhao vindo juntamente com 
elle da GaliRa a Jerusalem ; os quaes ate- 
gora dao testemunho delle ao povo. 

32 E nos vos annunciamos aquella pro¬ 
messa, que foi feita a nossos pais: 

33 Visto Deos a ter cumprido a nossos 
filhos, resuscitando a Jesus, como tambem 
esta escrito no Salmo segundo: Tu es meu 
Filho, eu te gerei hoje. 

34 E que o haja resuscitado d’entre os 
mortos, para nunca mais tornar a corrup¬ 
pao, elle o disse desta maneira: Dar-vos- 
hei pois as cousas Santas de David firmes. 

35 E por isso he que tambem diz noutro 
lugar: Nao permittiras que o teu Santo 
experimente corruppao. 

36 Porque David no seu tempo, haven¬ 
do servido conforme a vontade de Deos, 
morreo : e foi sepultado com seus pais, e 
experimentou corruppao. 

37 Porem aquelle, que Deos resuscitou 
d’entre os mortos, nao experimentou cor¬ 
ruppao. 

38 Seja-vos pois notorio, Varoes irmaos, 
que por este se vos annuncia remissao de 
peccados, e de tudo o de que nao podestes 
ser justificados pela Lei de Moyses. 

39 Por este he justificado todo aquelle 
que ere. 

40 Guardai-vos pois que nao venha sobre 
vos o que foi dito pelos Profetas : 

41 Vede, 6 desprezadores, e admirai-vos, 
e finai-vos: que eu obro huma obra em 
vossos dias, huma obra que vos nao crereis, 
se alguem vo-la referir. 

42 E quando elles sahiao lhes rogavao, 
que no seguinte sabbado lhes fallassem estas 
palavras. 

43 E como tivesse sido despedida a 
Synagoga, muitos dos Judeos, e Proselytos 
tementes a Deos seguirao a Paulo, e a Bar¬ 
nabe : os quaes com as suas razoes os ex- 
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hortavao a que perseverassem na grapa de 
Deos, 

44 E no sabbado seguinte concorreo quasi 
toda a Cidade a ouvir a palavra de Deos. 

45 Mas vendo os Judeos tanta multidao 
de genie, encherao-se d’inveja, e blasfe- 
mando, contradraao as razoes que por 
Paulo erao proferidas. 

46 Entao Paulo, e Barnabe lhes disserao 
resolutamente: Vos ereis os primeiros, a 
quem se devia annunciar a palavra de Deos: 
mas porque vos a rejeitais, e vos julgais 
indignos da vida eterna, desde ja nos vamos 
daqui para os Gentios. 

47 Porque o Senhor assim no-lo mandou: 
Eu te puz para luz das Gentes, para que 
sejas de sal vac ao ate a extremidade da terra. 

48 Os Gentios porem ouvindo isto, se 
alegrarao, e glorificavao a palavra do Se¬ 
nhor; e crerao todos os que haviao sido 
predestinados para a vida eterna. 

49 Assim por toda esta terra se disse- 
minava a palavra do Senhor. 

50 Mas os Judeos concitarao a algumas 
mulheres devotas, e nobres, e os principaes 
da Cidade, e excitarao huma perseguipao 
contra Paulo, e Barnabe: e os lanparao 
fora do seu paiz. 

51 Entao Paulo, e Barnabe, tendo sacu- 
dido contra elles o po dos seus pes, forao 
para Iconio. 

52 Entretanto estavao os Discipulos che- 
ios de gozo, e do Espirito Santo. 

CAPITULO XIV. 
Paulo, e Barnabe em Iconio. Convertem 

aqui a muitos. Os Judeos os malquistao 
com os Gentios, e levantao contra elles 
huma sedigao. Fogem os dous para Lyca- 
onica. Paulo cura a hum coxo de nascenga. 
O povo lhes offerece sacrificios como se 

J'ossem Deoses. Estabelecem Igrejas em 
muitos lugares. Voltao para Antioquia. 

ACONTECEO em Iconio, que en- 
trarao juntos na Synagoga dos Judeos, 

e que alii pregarao, de maneira, que huma 
copiosa multidao de Judeos, e de Gregos 
se converteo a Fe. 

2 Mas os Judeos que permanecerao in- 
credulos, concitarao e fizerao irritar os ani- 
mos dos Gentios contra seus irmaos. 

3 Por isso se demorarao alii muito tem¬ 
po, trabalhando com confianpa no Senhor, 
que dava testemunho a palavra de sua gra- 
pa, concedendo que se fizessem por suas 
maos prodigios, e milagres. 

4 E se dividio a multidao da gente da 
Cidade: e assim huns erao pelos Judeos, 
outros porem pelos Apostolos. 

5 Mas como se tivesse levantado hum 
motim dos Gentios, e dos Judeos com os 
seus Chefes, para os ultrajar, e apedrejar, 

6 Entendendo-o elles fugirao para Lystra, 
e Derbe, Cidades da Lycaonia, e para toda 

aquella Comarca em circuito, e alii se acha- 
vao prcgando o Evangelho. 

7 Ora em Lystra residia hum homem 
leso dos pes, coxo des do ventre de sua mai, 
o qual nunca tinha andado. 

8 Este homem ouvio pregar a Paulo. 
Paulo pondo nelle osolhos, e vendo que 
elle tinha fe de que seria curado, 

9 Disse em alta voz : Levanta-te direito 
sobre os teus pes. E elle saltou, e andava. 

10 Os do povo porem tendo visto o que 
fizera Paulo, levantarao a sua voz, dizendo 
em lingua Lycaonica: Estes sao Deoses, que 
baixarao a nos em figura de homens. 

11 E chamavao a Barnabe Jupiter, e a 
Paulo Mercurio: porque elle era o que 
levava a palavra. 

12 Tambem o Sacerdote de Jupiter, que 
estava a entrada da Cidade, trazendo para 
ante as portas touros, e grinaldas, queria 
sacrificar com o povo. 

13 Mas os Apostolos Bamabd e Paulo, 
quando isto ouvirao, tendo rasgado as suas 
vestiduras, saltarao no meio das gentes cla- 
mando, 

14 E dizendo: Varoes, porque fazeis 
isto : Nos tambem somos mortaes, homens 
assim como vos, e vos pregamos, que destas 
cousas vans vos convertais ao Deos vivo, 
que fez o Ceo, e a terra, e o mar, e tudo 
quanto ha nelles : 

15 O que nos seculos passados permittio 
a todos os Gentios andar nos seus caminhos. 

16 E nunca se deixou por certo a si 
mesmo sem testemunho, fazendo bem la do 
Ceo, dando chuvas, e tempos favoraveis 
para os frutos, enchendo os nossos corapoes 
de mantimento, e d’alegria. 

17 E dizendo isto, apenas poderao apa- 
ziguar as gentes, para que lhes nao sacrifi- 
cassem. 

18 Entao sobrevierao de Antioquia, e 
de Iconio alguns Judeos: os quaes tendo 
ganhado para si a vontade do povo, e ape- 
drejando a Paulo, o trouxerao arrastando-o 
fora da Cidade, dando-o por morto. 

19 Mas rodeando-o os Discipulos, e le- 
vantando-se elle, entrou na Cidade, e ao 
dia seguinte partio com Barnabe para Derbe. 

20 E tendo elles pregado o Evangelho 
aquella Cidade, e ensinado a muitos, volta- 
rao para Lystra, e Iconio, e Antioquia. 

21 Confirmando os cora^oes dos Disci¬ 
pulos, e exhortando-os a perseverar na fe : 
e que por muitas tribulafoes nos he neces- 
sario entrar no Iieino de Deos. 

22 Por fim tendo-lhes ordenado em cada 
Igreja seus Presbyteros, e feito ora^oes com 
jejuns, os deixarao encommendados ao Se¬ 
nhor, em quem tinhao crido. 

23 E atravessando a Pisidia, forao a 
Pamfylia, 

24 E annunciando a palavra do Senhor 
em Perge, desc£rao a Attalia: 
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25 E d’alli navegarao para Antioquia, 
de donde haviao sido encommendados a 
grata de Deos para a obra, que concluirao. 

26 E havendo chegado, e congregado a 
Igreja, contarao quao grandes cousas havia 
Deos feito com elles, e como havia aberta 
a porta da fe aos Gentios. 

27 E se detiverao com os Disci pulos 
nao pouco tempo. 

CAPITULO XV. 
Os Judeos convertidos pertendem obrigar os 

Gentios a observancia da lei Mosaica. 
Paulo, e Barnabe vdo a Jerusalem, para 
que os Apostolos deciddo esta questdo. 
Elles a decidem a favor dos Gentios. 
Paulo deseja ir visitor os lugares onde 
tinha pregado. Barnabt se separa delle, 
por causa de Jodio Marcos. 

VINDO alguns da Judea, ensinavao 
assim aos irmaos : Pois se vos nao cir- 

cumcidais segundo o rito de Moyses, nao 
podeis ser salvos. 

2 E tendo-se movido huma disputa nao 
mui pequena, de Paulo e Barnabe contra 
elles, sem os convencer, resolverao que 
fossem Paulo, e Barnabe, e alguns dos ou- 
tros aos Apostolos, e aos Presbyteros de 
Jerusalem sobre esta questao. 

3 Elles pois acompanhados pela Igreja 
passavao ja pela Fenicia, e por Samaria, 
contando a conversao dos Gentios : e davao 
grande contentamento a todos os irmaos. 

4 E tendo chegado a Jerusalem, forao 
recebidos da Igreja, e dos Apostolos, e dos 
Presbyteros, aos quaes elles referiao quao 
grandes cousas tinha obrado Deos com elles. 

5 Mas levantarao-se alguns da seita dos 
Fariseos, que abracarao a Fe, dizendo: 
lie necessario pois que os Gentios sejao 
circumcidados, mandar-lhes tambem que 
observem a Lei de Moyses. 

6 Congregarao-se pois os Apostolos, e os 
Presbyteros para examinar este ponto. 

7 E depois de se fazer sobrelle hum 
grande exame, levantando-se Pedro, lhes 
disse: Varoes irmaos, vos sabeis que des 
dos primeiros dias ordenou Deos entre nos, 
que da minha boca ouvissem os Gentios a 
palavra do Evangelho, e que a cressem. 

8 E Deos, que conhece os corapoes, se 
declarou por elles, dando-lhes o Espirito 
Santo, assim como tambem a nos, 

9 E nao fez differenpa alguma entre nos 
e elles, purificando com a fe os seus cora- 
poes. 

10 Logo porque tentais agora a Deos, 
pondo hum jugo sobre as cervizes dos Dis- 
cipulos, que nem nossos pais, nem nos 
pudemos supportar ? 

11 Mas nos cremos, que pela grapa do 
Senhor Jesu Christo somos salvos, assim 
como elles tambem o forao. 

12 Entao toda a Assemblea se calou: e 
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escutavao a Barnabe, e a Paulo, que lhes 
contavao quao grandes milagres, e prodi- 
gios fizera Deos por intervenpao delles nos 
Gentios, 

13 E depois que elles se calarao, entrou 
a fallar Tiago, dizendo: Varoes irmaos, 
ouvi-me. 

14 Simao tem contado como Deos pri- 
meiro visitou aos Gentios, para tomar delles 
hum povo para o seu Nome. 

15 E com isto concordao as palavras dos 
Profetas, como esta escrito : 

16 Depois disto eu voltarei, e edificarei 
de novo o tabernaculo de David, que cahio : 
e repararei as suas ruinas, e o levantarei. 

17 Para que os restos dos homens bus- 
quem a Deos, e todas as gentes, sobre as 
quaes tem sido invocado o meu Nome, diz 
o Senhor, que faz estas cousas. 

18 Pelo Senhor he conhecida a sua obra 
des da eternidade. 

19 Pelo que, julgo eu que se nao devem 
inquietar, os que dentre os Gentios se con- 
vertem a Deos. 

20 Mas que se lhes deve somente esere- 
ver, que se abstenhao das contaminapoes 
dos idolos, e da fornicacao, e das carnes 
suffocadas, e do sangue. 

21 Porque Moyses des de tempos antigos 
tem em cada Cidade homens que o preguem 
nas Synagogas, onde he lido cada sabbado. 

22 Entao pareceo bem aos Apostolos, e 
aos Presbyteros com toda a Igreja, eleger 
varoes dentrelles, e enviallos a Antioquia 
com Paulo, e Barnabe, enviando a Judas, 
que tinha o sobrenome de Barsabas, e a 
Silas varoes principaes entre os irmaos, 

23 Escrevendo-lhes por mao delles as¬ 
sim : Os Apostolos, e os Presbyteros ir¬ 
maos, aquelles irmaos convertidos dos 
Gentios, que se achao em Antioquia, e na 
Syria, e na Cilicia, saude. 

24 Por quanto havemos ouvido, que al¬ 
guns, que tem sahido de nos, transtornando 
os vossos corapaos, vos tem perturbado com 
palavras, sem lhes termos mandado tal: 

25 Aprouve-nos a nos congregados em 
Concilio, escolher Varoes, e enviallos a 
vos com os nossos mui amados Barnabe, e 
Paulo. 

26 Que sao huns homens, que tem ex- 
posto as suas vidas pelo Nome de nosso 
Senhor Jesu Christo. 

27 Enviamos por 'tanto a Judas, e a 
Silas, que ate de palavra elles vos ex porno 
as mesmas cousas. 

28 Porque pareceo bem ao Espirito San¬ 
to, e a nos, nao vos impor mais encargos 
do que os necessarios, que sao estes : 

29 A saber, que vos abstenhais do que 
tiver sido sacrificado aos idolos, e do san¬ 
gue, e das carnes suffocadas, e da fornica- 
pao, das quaes cousas fareis bem de vos 
guardar. Deos seja comvosco. 



ACTOS XVI. 

30 Elies enviados assim, forao aAntio-] 
quia: e havendo congregado a multidao dos 
Fies, entregarao a carta. 

31 A qual tendo elles lido, se encherao 
de contentamento pela consolacao que lhes 
causou. 

32 E Judas, e Silas, como tambem Pro- 
fetas que erao, consolarao com muitas pa- 
lavras aos irmaos, e os confirmarao na Fe. 

33 E tendo-se demorado alii por algum 
tempo, forao remittidos em paz pelos ir¬ 
maos, aos que lhos tinhao enviado. 

34 A Silas com tudo pareceo bem hear 
alii: e Judas foi so para Jerusalem. 

35 E Paulo, e Barnabe se demoravao 
em Antioquia ensinando, e pregando com 
outros rnuitos a palavra do Senhor. 

36 E dalli a alguns dias, disse Paulo a 
Barnabe : Tornemos a ir visitar os irmaos 
por todas as Cidades, em que temos pre- 
gado a palavra do Senhor, para ver como 
se portao. 

37 E Barnabe queria tambem levarcom- 
sigo a Joao, que tinha por sobrenome 
Marcos. 

38 Mas Paulo lhe rogava tendo por 
justo, que (pois se havia separado delies 
des de Pamfylia, e nao havia ido com elles 
a. obra,) nao devia ser admittido. 

39 E houve tal desavenfa entre elles, 
que se separarao hum do outro, e assim 
Barnabe levando comsigo a Marcos, nave- 
gou para Chypre. 

40 E Paulo tendo escolhido a Silas, par- 
tio, encommendado pelos irmaos a grapa 
de Deos. 

41 E andava pela Syria, e pela Cilicia, 
confirmando as Igrejas : ordenando-lhes que 
guardassem os Canones dos Apostolos, e 
dos Presbyteros. 

CAPITULO XVI. 
Paulo circumcida a Timotheo. 0 Espirito 

Santo o desvia da Asia, e da Bithynia, e o 
chama a Macedonia. Chega a Filippes, 
onde converte a Lydia, mulher que vendia 
purpura; e expelle de huma Pythonissa 
o espirito maligno. Levanta-se o povo 
contra elle. He aqoutado e mettido em 
prizdo com Silas. Abre-se-lhe a prizdo 
de noite. Converte-se o Carcereiro. Os 
Magistrados o mandao soltar. E Paulo 
os obriga a serem elles mesmos os que o 
faqao. 

CHEGOU a Derbe, e a Lystra. E 
eis-que havia alii hum Discipulo por 

nome Timotheo, filho d’huma mulher hel 
de Judea, de pai Gentio. 

2 Deste davao bom testemunho os ir¬ 
maos que estavao em Lystra, e em Ico- 
nio. 

3 Quiz Paulo que este fosse em sua com- 
panhia: e tomando-o o circumcidou por 
causa dos Judeos que havia naquelles lu- 

gares, Porque todos sabiao que seu pai 
era Gentio. 

4 E quando passavao pelas Cidades, lhes 
ensinavao que guardassem os decretos, que 
haviao sido estabelecidos pelos Apostolos e 
pelos Presbyteros, que estavao em Jeru¬ 
salem. 

5 E com effeito as Igrejas erao confirma- 
das na fe, e cresciao em numero cada dia. 

6 E atravessando a Frygia, e a provin- 
cia de Galacia, forao prohibidos pelo Espi¬ 
rito Santo de annunciarem a palavra de 
Deos na Asia. 

7 E tendo chegado a Mysia, intentavao 
passar a Bithynia: mas o Espirito de Jesus 
lho nao permittio. 

8 E depois de haverem atravessado^ a 
Mysia, baixarao a Troade : 

9 E de noite foi representada a Paulo 
esta visao: Achava-se alii em pe hum ho- 
mem Macedonio que lhe rogava, e dizia: 
Tu passando a Macedonia, ajuda-nos. 

10 E assim que teve esta visao, procura- 
mos logo partir para Macedonia, certifica- 
dos de que Deos nos chamava a lhes irmos 
pregar o Evangelho. 

11 Tendo-nos pois embarcado em Tro¬ 
ade, viemos em direitura a Samothracia, e 
ao outro dia a Napoles: 

12 E dahi a Filippos, que he huma Co- 
lonia, e Cidade principal daquella parte da 
Macedonia. E nesta Cidade nos detivemos 
alguns dias, conferindo. 

13 E hum dia dos sabbados sahimos 
fora da porta junto ao rio, onde parecia que 
se fazia orapao : e assentando-nos alii, falla- 
vamos as mulheres que haviao concorrido. 

14 E huma mulher por nome Lydia, da 
Cidade dos Thyatirenos que commerciava 
em purpura, serva de Deos, ouvio: o Se¬ 
nhor lhe abrio o corapao para attender aquel- 
las cousas que por Paulo erao ditas. 

15 E tendo sido baptizada ella, e a sua 
familia, fez esta deprecapao dizendo: Se 
haveis feito juizo de que eu sou hel ao Se¬ 
nhor, entrai em minha casa, e pousai nella. 
E nos obrigou a isso. 

16 Aconteceo pois, que indo nos a ora- 
pao, nos encontrou huma moca, que tinha 
o espirito de Python, a qual com as suas 
advinha^oes dava muito lucro a seus amos. 

17 Esta seguindo a Paulo, e a nos, gri- 
tava dizendo : Estes homens sao servos do 
Deos Excelso, que vos annunciao o caminho 
da salvafao. 

18 E isto fazia muitos dias. Mas Paulo 
indignando-se ja, e tendo-se voltado para 
ella, disse ao espirito: Eu te mando em 
nome de Jesu Christo, que saias desta 
mulher. E elle na mesma hora sahio. 

19 E vendo seus amos que se lhes tinha 
acabado a esperanpa do seu lucro, pegando 
em Paulo e em Silas, os levarao a praja 
aos do Governo : 
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20 E apresentando-os aos Magistrados, 
disserao : Estes homens amotinao a nossa 
Cidade, porque sao Judeos : 

21 E pregao hum modo de vida, que a 
nos nos nao he licito receber, nem praticar, 
sendo Romanos. 

22 E acudio o povo pondo-se contra 
elles: e os Magistrados, rasgados os vesti- 
dos delles, mandarao que fossem a^outados 
com varas. 

23 E depois de muito bem os terem fus- 
tigado, metterao-os numa prizao, mandando 
ao carcereiro, que os tivesse a bom recado. 

24 Elle tendo recebido huma ordem tal 
como esta, os metteo em hum segredo, e 
Ihes apertou os pes no cepo. 

25 Mas a meia noite, postos em orapao 
Paulo, e Silas, louvavao a Deos : e os que 
estavao na prizao os ouviao. 

26 E subitamente se sentio hum terre- 
moto tao grande, que se moverao os fanda- 
mentos do carcere. E se abrirao logo todas 
as portas : e forao soltas as prizoes de todos. 

27 Tendo pois espertado o carcereiro, e 
vendo abertas as portas do carcere, tirando 
da espada, queria matar-se, cuidando que 
erao fugidos os prezos. 

28 Mas Paulo lhe bradou mui de rijo, 
dizendo: Nao te fapas nenhum mal: por¬ 
que todos aqui estamos. 

29 Entao tendo pedido luz, entrou den- 
tro: e todo tremendo se lanpou aos pes de 
P aulo, e de Silas: 

30 E tirando-os para fora, disse-lhes : 
Senhores, que he necessario que eu fapa 
para me salvar ? 

31 E elles lhe disserao: Cr& no Senhor 
Jesus : e seras, salvo tu, e a tua familia. 

32 E lhe pregarao a palavra do Senhor, 
e a todos os que estavao em sua casa. 

33 E tomando-os naquella mesma hora 
da noite, lhes lavou as eliagas: e immedia- 
tamente foi baptizado elle, e toda a sua 
familia. 

34 E havendo-os levado a sua casa, lhes 
poz a meza, e se alegrou com todos os da 
sua casa crendo em Deos. 

35 E quando foi dia, lhe enviarao a 
dizer os Magistrados pelos lictores : Deixa 
ir livres esses homens. 

36 E o carcereiro fez aviso desta ordem 
a Paulo : Ja os Magistrados mandarao que 
sejais postos em liberdade, agora pois sa- 
hindo daqui, ide em paz. 

37 Entao Paulo lhes disse : Acoutados 
publicamente sem forma de juizo, sendo 
Romanos, nos metterao no carcere, e agora 
nos lancao fora em segredo ? Nao sera 
assim: mas venhao, 

38 E tirem-nos elles mesmos. E os lie- 
tores derao parte destas palavras aos Magis¬ 
trados. E estes temerao quando ouvirao 
que erao Romanos: 

39 E vindo lhes pedirao perdSo, e tiran- 
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do-os lhes rogavao que sahissem da Cidade. 
40 Sahindo pois do carcere, entrarao em 

casa de Lidia: e como virao aos irmaos, os 
consolarao, e logo partirao. 

CAPITULO XVII. 
Vai Paulo a Thessalonica, depois a Berea. 

He perseguido dos Judeos. Vem a Athe- 
nas. Brega no Arebpago, onde converte 
a Dionysio Areopugita, e a muitos outros. 

TENDO passado por Amfipolis, e 
Apollonia, chegarao a Thessalonica, 

onde havia huma Synagoga de Judeos. 
2 E Paulo entrou a elles, segundo o seu 

costume, e por tres sabbados disputou com 
elles sobre as Escrituras, 

3 Declarando, e mostrando que havia 
sido necessario que Christo padecesse, e 
resurgisse dos mortos: e este, dizia, he o 
Jesu Christo, que eu vos annuncio. 

4 E alguns delles crerao, e se aggregarao 
a Paulo, e a Silas, como tambem huma 
grande multidao de Proselytos, e de Gen- 
tios, e nao poucas mulheres de qualidade. 

5 Porem os Judeos levados do zelo, e 
fazendo seus alguns da escoria do vulgo, 
maos homens, e com esta gente junta amo- 
tinarao a Cidade: e bloqueando a casa de 
Jason, procuravao apresentallos ao povo. 

6 E como os nao tivessem achado, trou- 
xerao por forpa a Jason, e a alguns irmaos 
a presenpa dos Magistrados da Cidade, di¬ 
zendo a gritos : Estes sao pois os que amo¬ 
tinao a Cidade, e vierao a ella, 

7 Aos quaes recolheo Jason, e elles todos 
sao rebeldes aos Decretos do Cesar, susten- 
tando que ha outro Rei, que he JESUS. 

8 E amotinarao ao povo, e aos principaes 
da Cidade ao ouvir estas cousas. 

9 Mas depois que Jason, e os outros 
derao caupao, os deixarao ir. 

10 E os irmaos logo que chegou a noite, 
enviarao a Paulo, e a Silas a Berea. Os 
quaes tendo la chegado, entrarao na Syna¬ 
goga dos Judeos. 

11 Estes pois erao mais generosos do 
que aquelles que se achao em Thessalonica, 
os quaes receberao a palavra com ancioso 
desejo, indagando todos os dias nas Escri¬ 
turas, se estas cousas erao assim. 

12 De sorte, que forao muitos dentrelles 
os que crerao, e dos Gentios muitas mu¬ 
lheres nobres, e nao poucos homens. 

13 Porem como os Judeos de Thessalo¬ 
nica soubessem, que tambem em Berea tinha 
sido pregada por Paulo a palavra de Deos, 
forao tambem la commover, e sublevar o 
povo. 

14 E logo entao os irmaos derao modo a 
que Paulo se retirasse, e fosse para a parte 
do mar; porem Silas, e Timotheo ficarao 
alii. 

15 E os que acompanhavao a Paulo, o 
levarao ate Athenas, e depois de haverem 
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delle recebido ordem para dizerem a Silas, | 
e a Timotheo, que muito a pressa viessem 
a elle, partirao logo. 

16 E em quanto Paulo os esperava em 
Athenas, o seu espirito se sentia commovido 
em si mesmo, vendo a Cidade toda entregue 
k idolatria. 

17 Disputava por tanto na Synagoga 
com os Judeos, e Proselytos, e na prapa 
todos os dias com aquelles que se achavao 
presentes. 

18 E alguns Filosofos 'Epicureos, e Es- 
toicos disputavao com elle, e buns diziao: 
Que quer dizer este Paroleiro? E outros: 
Parece que he pregador de novos deoses; 
porque lhes annunciava a Jesus, e a re- 
surreicao. 

19 E depois de pegarem nelle, o leva- 
rao ao Areopago, dizendo : Podemos nos 
saber que nova doutrina he essa, que pre¬ 
gas? 

20 Porque nos andas mettendo pelos 
ouvidos humas cousas todas novas para 
nos : queremos pois saber que vem a ser 
isto. 

21 (E todos os Athenienses, e os foras- 
teiros alii assistentes, nao se occupavao 
noutra cousa, senao em ou dizer, ou em 
ouvir alguma cousa de novo.) 

22 Paulo pois, posto em pe no meio do 
Areopago, disse: Varoes Athenienses, em 
tudo, e por tudo vos vejo hum pouco ex- 
cessivos no culto da vossa Iieligiao. 

23 Pois indo passando, e vendo os vos- 
sos Simulacros, achei tambem hum Altar, 
em que se achava esta Letra: Ao Deos 

Desconhecido. Pois aquelle Deos que 
vos adorais sem o conhecer, esse he de 
facto o que eu vos annuncio. 

24 Deos, que fez o Mundo, e tudo o 
que nelle ha, sendo elle o Senhor do Ceo 
e da terra, nao habita em Templos feitos 
pelos homens, 

25 Nem he servido por maos de homens, 
com se necessitasse d’alguma creatura, 
quando elle mesmo he o que da a todos a 
vida, e a respirapao, e todas as cousas : 

26 E de hum so fez todo o genero hu- 
mano, para que habitasse sobre toda a face 
da terra, assignando a ordem dos tempos, e 
os limites da sua habitapao, 

27 Para que buscassem a Deos, se por 
ventura o podessem tocar, ou achar: ainda 
que nao esteja longe de cada hum de nos. 

28 Porque nelle mesmo vivemos, e nos 
movemos, e existimos: corno ainda disserao 
alguns de vossos Poetas : porque delle 
tambem somos linhagem. 

29 Sendo nos pois linhagem de Deos, 
nao devemos pensar que a Divindade he 
semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra 
lavrada por arte, e industria de homem. 

30 E Deos dissimulando por certo os 
tempos desta ignorancia, denuncia agora 
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aos homens, que todos em todo o lugar 
fapao penitencia, 

31 Pelo motivo de que elle tern deter- 
minado hum dia, em que ha de julgar o 
Mundo, conforme a justipa, por aquelle 
varao, que destinou para Juiz, do que da 
certeza a todos, resuscitando-o d’entre os 
mortos. 

32 E quando ouvirao a resurreipao dos 
mortos, liuns na verdade faziao zombaria, 
e outros disserao: Outra vez te ouviremos 
sobre este assumpto. 

33 Assim sahio Paulo do meio delles. 
34 Todavia alguns varoes aggregando-se 

a elle, abracarao a fe: entre os quaes foi 
nao so Dionysio Areopagita, mas tambem 
huma mulher por nome Damaris, e com 
elles outros. 

CAPITULO XVIII. 
Paulo em Corintho trabalha de maos. Deixa 

os Judeos por ir instruir os Gentios. He 
levado ante o Proconsul. Vai a Syria, 
dahi a Jerusalem, dahi a Galacia, e a 
Frygia. Apollo he instruido de Priscilla, 
e de Aquila. 

EPOIS disto havendo sahido Paulo de 
Athenas, chegou a Corintho: 

2 E achando alii hum Judeo por nome 
Aquila, natural do Ponto, que pouco antes 
havia chegado de Italia, e a Priscilla mu¬ 
lher (pelo motivo de que tinha mandado 
Claudio sahir de Roma a todos os Judeos) 
se unio a elles. 

3 E por quanto era do seu mesmo officio, 
estava com elles, e trabalhava: (porque o 
officio delles era o de fazer tendas de cam- 
panha.) 

4 E disputava todos os sabbados na Sy¬ 
nagoga, fazendo entrar nos seus discursos 
o nome do Senhor Jesus, e convencia aos 
Judeos, e aos Gregos. 

5 E quando vierao de Macedonia Silas, 
e Timotheo, Paulo instava com a sua pre- 
gapao, dando testemunho aos Judeos de 
que Jesu era o Christo. 

6 Mas como elles contradissessem, e blas- 
femassem, sacudindo elle os seus vestidos, 
lhes disse: O vosso sangue seja sobre a 
vossa cabepa: eu estou limpo, des de agora 
me vou para os Gentios. 

7 E sahindo dalli, entrou em casa de 
hum chamado Tito Justo, temente a Deos, 
cuja casa vizinhava com a Synagoga. 

8 E Crispo que era o Principe da Syna¬ 
goga creo no Senhor com todos os da sua 
casa: e muitos dos Corinthios, ouvindo-o, 
criao, e erao baptizados. 

9 De noite em visao disse o Senhor a 
Paulo; Nao temas, mas falla, e nao te 
cales: 

10 Porque eu sou comtigo: e ninguem 
se chegara a ti para te fazer mal: porque 
tenho muito povo nesta Cidade. 
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11 E se deteve alii hum anno, e seis 
mezes, ensinando entrelles a palavra de 
Deos. 

12 Mas sendo Proconsul de Acaia Gal¬ 
liao, os Judeos de commum acordo se le- 
vantarao contra Paulo, e o levarao ao Tri¬ 
bunal, 

13 Dizendo : Este pois contra a Lei per¬ 
suade aos homens que sirvao a Deos. 

14 E como Paulo comepasse a abrir a 
sua boca, disse Galliao aos Judeos : Se isto 
fosse na realidade algum aggravo, on enor- 
missimo crime, eu vos ouviria, 6 Varoes 
Judeos, conforme o direito, 

15 Mas se sao questoes de palavra, e de 
nomes, e da vossa Lei, vede-o vos la: por- 
que eu nao quero ser Juiz destas cousas. 

16 E assim os mandou sahir do Tribunal. 
17 Entao elles todos lanpando mao de 

Sosthenes, cabeca da Synagoga, lhe davao 
pancadas diante do Tribunal: e a Galliao 
nada disto lhe dava cuidado. 

18 Mas Paulo havendo permanecido alii 
ainda muitos dias, despedindo-se dos irmaos, 
navegou para a Syria, (e com elle Priscilla, 
e Aquila) depois de se ter feito cortar o ca- 
bello em Cenchris : porque tinha voto. 

19 E chegou a Efeso, e os deixou alii. 
E tendo elle entrado na Synagoga disputava 
com os Judeos. 

20 E rogando-lhe elles que ficasse alii 
mais tempo, nao consentio nisso, 

21 Mas despedindo-se delies, e dizendo- 
lhes, outra vez querendo Deos, voltarei a 
vos, partio de Efeso. 

22 E descendo a Cesarea, subio a Jeru¬ 
salem, e saudou aquella Igreja, e logo pas- 
sou a Antioquia. 

23 E havendo estado alii por algum tem¬ 
po, partio, atravessando por sua ordem a 
terra de Galacia, e a Frygia, fortalecendo a 
todos os Discipulos. 

24 E veio a Efeso hum Judeo por nome 
Apollo, natural d’Alexandria, homem elo- 
quente, mui versado nas Escrituras. 

25 Este era instruido no caminho do Se- 
nhor ; e fallava com fervor de espirito, e 
ensinava com diligencia o que pertencia a 
Jesus, conbecendo somente o baptismo de 
Joao. 

26 Este pois comepou a fallar com liber- 
dade na Synagoga. Quando Priscilla, e 
Aquila o ouvirao, o levarao comsigo, e lhe 
declararao mais particularmente o caminho 
do Senhor. 

27 E querendo elle ir a Acaia, havendo-o 
animado a isso os Irmaos, escreverao aos 

- Discipulos, que o recebessem. Elle tendo 
alii chegado, foi de muito proveito para 
aquelles que haviao crido. 

28 Porque com grande vehemencia con- 
vencia publicamente aos Judeos, mostran- 
do-lhes pelas Escrituras, que Jesus era o 
Christo. 
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CAPITULO XIX. 
Toma Paulo a Efeso. Baptiza os Disci¬ 

pulos, que ja tinhao recebido o baptismo 
de Joao. Faz curas extraordinarias. 
Exorcistas Judeos. Os Gregos conver- 
tidos confessao seus peccados, e queimdo os 
Livros da Arte Magicia. Os ourives 
sublevao os Efesios contra Paulo. O 
Magistrado os aquieta. 

P ACONTECEO que, estando Apollo 
em Corintho, Paulo, depois de haver 

atravessado As Altas Provincias d’Asia, veio 
a Efeso, e achou alguns Discipulos : 

2 E lhes disse; Vos recebestes ja o Espi¬ 
rito Santo quando abrapastes a fe ? E elles 
lhe responderao: Antes nos nem se quer 
temos ainda ouvido, se ha Espirito Santo. 

3 E elle lhes disse : Em que baptismo 
logo fostes vos baptizados ? Elles disserao : 
No baptismo de Joao. 

4 Entao disse Paulo: Joao baptizou ao 
povo com baptismo de penitencia, dizendo: 
Que cressem naquelle que havia de vir de¬ 
pois delle, isto he, em Jesus. 

5 Ouvido isto, forao baptizados em nome 
do Senhor Jesus. 

6 E havendo-lhes Paulo imposto as maos, 
veio sobrelles o Espirito Santo, e fallavao 
em diversas linguas, e profetizavao. 

7 E erao por todos algumas doze pessoas. 
8 Tendo pois entrado dentro na Syna¬ 

goga, fallou com liberdade por espapo de 
tres mezes, disputando, e persuadindo-os 
acerca do Reino de Deos. 

9 Mas como alguns se endurecessem, e 
nao cressem, desacreditando o caminho do 
Senhor diante da multidao, apartando-se 
delles, separou os Discipulos, disputando 
todos os dias na Escola de hum certo Ty- 
ranno. 

10 E isto foi por dous annos, de tal ma- 
neira que todos os que moravao na Asia, 
ouvirao o palavra do Senhor, Judeos, e 
Gentios. 

11 E Deos fazia milagres, nao quaes- 
quer, por mao de Paulo : 

12 Chegando estes a tal extremo, que atd 
sendo applicados aos enfermos os lenpos, e 
aventaes, que tinhao tocado no corpo de 
Paulo, nao so fugiao delles as doencas, mas 
tambem os espiritos malignos se retiravao. 

13 Ora tambem alguns dos Exorcistas 
Judeos, que andavao de terra em terra, ten- 
tarao invocar o nome do Senhor J esus sobre 
os que se achavao possessos dos malignos 
espiritos, dizendo; Eu vos esconjuro por 
Jesus, a quem Paulo prega. 

14 E os que faziao isto erao huns sete 
filhos de certo Judeo, Principe dos Sacer- 
dotes, chamado Sceva. 

15 Mas o espirito maligno respondendo, 
lhes disse ; Eu conhepo a Jesus, e sei quem 
he Paulo : mas vos quem sois ? 



16 E o homem, no qual estava hum es- 
pirito malignissimo, saltando sobre elles, e 
apoderando-se de ambos, prevaleceo contra 
elles, de tal maneira que nus, e feridos fugi- 
rao daquella casa. 

17 E este caso se fez notorio a todos os 
Judeos, e Gentios, que habitavao em Efeso: 
e cahio sobre todos elles grande temor, e o 
nome do Senhor Jesus era engrandecido. 

18 E muitos dos que haviao crido vinhao 
confessando, e denunciando as suas obras. 

19 Muitos tambem daquelles, que tinhao 
seguido as artes vans, trouxerao juntos os 
seus Livros, e os queimarao diante de todos: 
e calculando o seu valor, acharao que mon- 
tava a sincoenta mil dinheiros. 

20 Deste modo crescia muito, e tomava 
novas forpas a palavra de Deos. 

21 E concluidas estas cousas propoz 
Paulo por instincto do Espirito Santo ir a 
Jerusalem depois d’atravessar a Macedonia, 
e a Acaia, dizendo: Porque depois que eu 
estiver alii, he necessario que tambem eu 
vejaPoma. 

22 E enviando a Macedonia dous dos 
que lhe ministravao, Timotheo, e Erasto, 
ainda elle mesmo se demorou algum tempo 
na Asia. 

23 Mas neste tempo se excitou hum nao 
mui pequeno tumulto a respeito do caminho 
do Senhor. 

24 Porque hum ourives da prata por 
nome Demetrio, que fazia de prata huns 
nichos de Diana, dava nao pouco que ga- 
nhar aos artifices. 

25 Aos quaes convocando elle, e a outros, 
que trabalhavao em semelhantes obras, dis- 
se : Varoes, vos sabeis que o nosso ganho 
nos resulta deste artificio: 

26 E estais vendo, e ouvindo, que nao 
so em Efeso, mas em quasi toda a Asia este 
Paulo com as suas persuasoes aparta do 
nosso culto muitas gentes, dizendo : Que 
nao sao Deoses os que sao feitos por maos 
de homens. 

27 Pelo que nao somente correra perigo 
de que esta nossa profissao venha a ficar em 
descredito, senao que tambem o Templo da 
grande Diana sera tido em nada, e ate 
comecara a cahir por terra a majestade 
daquella, a quem toda a Asia e o Mundo 
adora. 

28 Ouvindo isto, se encherao de ira, e 
levantarao hum grito, dizendo: Viva a 
grande Diana dos Efesios. 

29 E se encheo toda a Cidade de con- 
fusao, e todos a huma arremeterao ao thea¬ 
tre, arrebatando a Gaio, e a Aristarco Mace- 
donios, companheiros de Paulo. 

30 E querendo Paulo presentar-se ao 
Povo, os Discipulos o nao deixarao. 

31 E alguns ate dos principaes da Asia, 
que erao seus amigos, lhe enviarao a rogar, 
que nao se apresentasse no theatre : 
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32 E outros levantavfio outro grito. Por 
quanto aquella concurrencia de povo estava 
alii confusa : e os mais defies nao sabiao o 
porque se haviao ajuntado. 

33 E tirarao a Alexandre d’entre aquella 
turba, levando-o a empurroes os Judeos. 
E Alexandre pedindo silencio com a mao, 
queria dar satisfafao ao povo. 

34 Quando conhecerao que elle era Ju- 
deo, todos a huma vez gritarao pelo espaco 
de quasi duas horas : Viva a grande Diana 
dos Efesios. 

35 Entao o Escrivao tendo apaziguado a 
gente, disse : Varoes de Efeso, quem ha 
pois d’entre todos os homens, que nao saiba 
que a Cidade de Efeso he honradora da 
grande Diana, e filha de Jupiter? 

36 E por quanto isto se nao pode contra- 
dizer, convem que vos socegueis, e que nada 
fajais inconsideradamente. 

37 Porque estes homens, que vos fizestes 
vir aqui, nem sao sacrilegos, nem sao blas- 
femadores da vossa Deosa. 

38 Mas se Demetrio, e os Officiaes que 
estao com elle, tem alguma queixa contra 
algum, Audiencias publicas se dao,-e Pro- 
consules ha, accusem-se huns a outros. 

39 E se pretendeis alguma cousa sobre 
outros negocios : em legitimo Ajuntamento 
se podera despachar. 

40 Porque ate corremos risco de sermos 
arguidos pela sedifao de hoje: nao havendo 
nenhuma causa (de que possamos dar razao) 
deste concurso. E havendo dito isto, des- 
pedio o congresso. 

CAPITULO XX. 
Paulo em Tr'oade. Resuscita hum moqo, 

que tinha cahido do terceiro andar. Prega 
o Evangelho em diversas pai'tes. Sake da 
Asia com grande sentimento dos Fieis. 

DEPOIS que cessou o tumulto, cha- 
mando Paulo aos Discipulos, e fazendo- 

lhes huma exhortapao, se despedio defies, e 
se poz a caminho para ir a Macedonia. 

2 E depois de haver andado aquellas 
terras, e de os ter exhortado alii com muitas 
palavras, veio a Grecia: 

3 Onde havendo estado tres mezes, lhe 
forao armadas siladas pelos Judeos, estando 
elle para navegar para a Syria : e assim to- 
mou a resolu^ao de voltar por Macedonia. 

4 E acompanhou-o Sopatro de Berea, 
filho de Pyrrho, e dos de Thessalonica Aris¬ 
tarco, e Secundo, e Gaio de Derbe, e Timo¬ 
theo : e dos de Asia Tyquico, e Trofimo. 

5 Estes tendo partido adiante nos espera- 
rao em Tread e : 

6 E nos depois dos dias dos Asmos nos 
fizemos a vela des de Filippos, e fomos em 
sinco dias ter com elles a Troade, onde nos 
detivemos sete. 

7 Ora no primeiro dia da semana, tendo- 
se aiuntado os Discipulos a partir o pao, 
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Paulo, que havia de fazer jornada ao dia 
seguinte, disputava com elles, e foi alargando 
o discurso ate a meia noite. 

8 E havia muitas alampadas no cenaculo, 
onde estavamos congregados. 

9 E hum mancebo por nome Eutyco que 
estava assentado sobre huma janella, como 
fosse tornado n’hum profundo somno, em 
quanto Paulo hia prolongando o seu dis¬ 
curso, vencido ja do somno cahio abaixo 
des do terceiro andar da casa, e foi levanta- 
do morto. 

10 Para soccorrer o qual havendo Paulo 
descido, se recostou sobre elle: e tendo-o 
abrapado disse. Nao vos perturbeis, porque 
a sua alma nelle esta. 

11 E subindo, e parti ndo o pao, e co- 
mendo, ainda lhes fallou largamente ate que 
foi de dia, depois disto partio. 

12 E levarao vivo ao mancebo, de que 
receb&rao nao mui pequena consolapao. 

13 Nos porem mettendo-nos num navio, 
navegamos ate Asson, para recebermos alii 
a Paulo : pois assim o havia elle disposto, 
devendo fazer a viagem por terra. 

14 E tendo-se ajuntado comnosco em 
Asson, depois de o tomarmos, fomos a 
Mitylene. 

15 E continuando dalli a nossa derrota, 
chegamos ao seguinte dia bem defronte de 
Quio, e no outro aportamos em Samos, e no 
seguinte chegamos a Mileto : 

16 Porque Paulo havia determinado pas- 
sar a diante de Efeso, por se nao demorar 
na Asia. Apressava-se pois, se possivel lhe 
fosse, por celebrar em Jerusalem o dia de 
Pentecostes. 

17 E enviando des de Mileto a Efeso, 
cliamou aos Anciaos da Igreja. 

18 Os quaes depois de virem ter com 
elle, e estando todos juntos, lhes disse : Vos 
sabeis des do primeiro dia que entrei na 
Asia, de que moclo me tenho portado com- 
vosco por todo esse tempo, 

19 Servindo ao Senhor com toda a hu- 
mildade, e com lagrimas, e com tentacles, 
que me acontecerao por via das emboscadas 
dos Judeos: 

20 Como nao tenho occultado cousa al- 
guma das que vos podiao ser uteis, para 
que vo-las deixasse de annunciar, e vos en- 
sinasse publicamente, e dentro em vossas 
casas, 

21 Pregando aos Judeos, e aos Gentios a 
penitencia para com Deos, e a fe em nosso 
Senhor Jesu Christo: 

22 E agora eis-aqui estou eu, que liado 
pelo Espirito vou para Jerusalem : nao 
sabendo as cousas, que alii me hao de 
acontecer : 

23 Senao o que o Espirito Santo me as- 
segura por todas as Cidades, dizendo : que 
me esperao em Jerusalem prizoes, e tribu- 
tacdes. 
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24 Porem eu nada disto temo : nem faco 
a minha propria vida mais preciosa, que a 
mim mesmo, com tanto que acabe a minha 
carreira, e o ministerio da palavra, que re- 
cebi do Senhor Jesus, para dar testemunho 
do Evangelho da grapa de Deos. 

25 E agora eis-aqui estou eu que ja sei 
que nao tomareis mais a ver a minha face 
todos vos, por entre os quaes passei pre¬ 
gando o Reino de Deos. 

26 Por tanto eu vos protesto neste dia, 
que estou limpo do sangue de todos. 

27 Porque nao tenho buscado subter- 
fugio, para vos deixar de annunciar toda a 
disposicao de Deos. 

28 Attendei por vos, e por todo o reba- 
nho, sobre que o Espirito Santo vos con- 
stituio Bispos, para governardes a Igreja de 
Deos, que elle adquirio pelo seu proprio 
sangue. 

29 Porque eu sei que depois da minha 
despedida, hao de entrar a vos certos lobos 
arrebatadores, que nao hao de perdoar ao 
rebanho. 

30 E que d’entre vos mesmos hao de 
sahir homens, que hao de publicar doutrinas 
perversas, com o intento de levarem apos si 
muitos Discipulos. 

31 Por cuja causa vigiai, lembrando-vos: 
que por tres annos nao cessei de noite e de 
dia de admoestar com lagrimas a cada hum 
de vos. 

32 E agora'eu vos encommendo a Deos, 
e a palavra da sua grapa, aquelle, que he 
poderoso para edificar, e dar-vos heranpa 
entre todos os que sao santificados. 

33 Nao cubicei prata, nem ouro, nem ves- 
tido de nenhum, como 

34 Vos mesmos sabeis: porque estas 
maos me servirao para as cousas que me 
erao necessarias a mim, e aquelles que es- 
tao comigo. 

35 Em tudo vos tenho mostrado, que 
trabalhando todos desta maneira, convem 
receber os enfermos, e lembrar daquellas 
palavras do Senhor Jesus, por quanto elle 
mesmo disse : Cousa mais bemaventurada 
he dar, que receber. 

36 E havendo dito isto, depois de por em 
terra os seus joelhos, orou com todos elles. 

37 E entre todos se levantou hum grande 
pranto : e lancando-se sobre o pescopo de 
Paulo, o beijavao, 

38 Afflictos em grande maneira, pela pa¬ 
lavra que havia dito, que nao tornariao a 
ver mais a sua face. E elles o conduzirao a 
bordo. 

CAPITULO XXI. 
Viagem de Paulo a Fenicia, e dahi a Jeru¬ 

salem. Agabo lhe prediz o que tern de lhe 
succeder naquella Cidade ; mas nem por 
isso deixa Paulo de Id ir. A Igreja de 
Jerusalem o aconselhu, que com outros 



quatro cumpra no Templo o sen voto. Os 
Judeos o prendem. 0 Tribuno Iho tira 
das maos. Pede Paulo licenqa de foliar 
ao Povo. 0 Tribuno lha concede. 

17 TENDO-NOS feito a vela depois que 
nos separamos delles, fomos em direi- 

tura a Coos, e no dia seguinte a Rhodes, e 
d’alli a Patara. 

2 E como tivessemos achado hum navio, 
que passava a Fenicia, entrando nelle, nos 
fizemos a vela. 

3 E depois de estarmos fi vista de Chy- 
pre, deixando-a a esquerda, continuamos a 
nossa derrota para as partes da Syria, e che- 
gamos a Tyro: porque ahi se devia dascar- 
regar o navio. 

4 E como achassemos Discipulos, nos 
detivemos alii sete dias: os quaes inspirados 
pelo Espirito Santo diziao a Paulo que nao 
sobisse a Jerusalem. 

5 E passados estes dias tendo partido 
d’alli, hiamos nosso caminho, acompanhan- 
do-nos todos com suas mulheres, e com seus 
filhos ate fora da Cidade : e postos de joe- 
lhos na praia, fizemos a nossa orapao. 

6 E tendo-nos despedido huns dos outros, 
nos embarcamos: e elles voltarao para suas 
casas. 

7 Nos porem, concluida a nossa navega- 
pao, de Tyro passamos a Ptolemaida: e 
havendo saudado aos irmaos, nos detivemos 
hum dia com elles. 

8 E no dia seguinte havendo partido d’alli, 
chegamos a Cesarea. E entrando em casa 
de Filippe o Evangelista, que era hum dos 
sete, ficamos com elle. 

9 E tinha elle quatro filhas virgens, que 
profetavao. 

10 E como nos detivessemos alii por al- 
guns dias, chegou da Judea hum Profeta, 
por nome Agabo. 

11 Este tendo vindo a 110s, tomou a cinta 
de Paulo : e atando-se os pes, e as maos, 
disse: Isto diz o Espirito Santo: Assim 
atarao os Judeos em Jerusalem ao Varao, 
cuja he esta cinta, e o entregarao nas maos 
dos Gentios. 

12 Quando ouvimos isto, nos, e os que 
erao daquelle lugar, lhe rogamos que nao 
fosse a Jerusalem. 

13 Entao Paulo a resposta que deo foi, 
dizendo : Que fazeis chorando, e affligindo- 
me o corapao ? Porque eu estou appare- 
Ihado nao so para ser atado, mas ate para 
morrer em Jerusalem pelo nome do Senhor 
Jesus. 

14 E vendo que o nao podiamos persua- 
dir, nao o importunamos mais, dizendo : 
Fapa-se a vontade do Senhor. 

15 E depois destes dias tendonos preve- 
nido subimos a Jerusalem. 

16 E alguns dos Discipulos vierao tam- 
bem comnosco des de Cesarea, os quaes 
levavao comsigo a hum Mnason de Chypre, 
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Discipulo antigo, para nos hospedarmos em 
sua casa. 

17 E chegados que fomos a Jerusalem, 
os irmaos nos receberao de boa vontade. 

18 E no seguinte dia foi Paulo em nossa 
companhia a casa de Tiago, onde se tinhao 
congregado todos os Anciaos. 

19 Havendo-os saudado, lhes contou bu¬ 
rn a por huma todas as cousas que Deos ti¬ 
nha obrado entre os Gentios por seu minis- 
terio. 

20 Elles porem depois que o ouvirao, 
engrandecerao a Deos, e lhe disserao: Bern 
ves, irmao, quantos milhares de Judeos sao 
os que tem crido, e todos sao zeladores da 
Lei. 

21 E tem ouvido dizer de ti, que ensinas 
aos Judeos, que estao entre os Gentios, que 
deixem a Moyscs : dizendo, que elles nao 
devem circumcidar a seus filhos, nem andar 
segundo o seu rito. 

22 Pois que se ha de fazer ? certamente 
he necessario que a multidao se ajunte: por¬ 
que ouvirao que tu es chegado. 

23 Faze pois o que te vamos a dizer : 
Temos aqui quatro varoes, que tem voto so- 
bre si. 

24 Depois de haveres tornado estes com- 
tigo, santifica-te com elles: e faze-lhes 03 

gastos da ceremonia, para que rapem as ca- 
bepas : e saberao todos que he falso quanto 
de ti ouvirao, e que pelo contrario segues o 
teu caminho guardando a Lei. 

25 E acerca daquelles que crerao dentre 
Gentios, nos temos escrito, ordenando, que 
se abstenhao do que for sacrificado aos ido- 
los, e de sangue, e de suffocado, e da forni- 
capao. 

26 Entao Paulo, depois de tomar com¬ 
sigo aquelles varoes, purificado com elles no 
seguinte dia entrou no Templo, fazendo sa¬ 
ber o cumprimento dos dias da purificapao, 
ate que se fizesse a offrenda por cada hum 
delles. 

27 Mas quando estavao a findar os sete 
dias, aquelles Judeos que se achavao alii da 
Asia, tendo-o visto no Templo, amotinarao 
todo o povo, e lhe lanparao as maos, gri- 
tando: 

28 Varoes de Israel, soccorro : este he 
aquelle homem, que por todas as partes en- 
sina a todos contra o povo, e contra a lei, e 
contra este lugar, ate de mais a mais metteo 
os Gentios no Templo, e profanou este santo 
lugar. 

29 Porque tinhao visto andar com elle 
pela Cidade a TrOfimo de Efeso, crerao que 
Paulo o havia introduzido no Templo. 

30 E se commoveo toda a Cidade, e se 
ajuntou hum grande concurso do povo. E 
lancando mao de Paulo o arrastiarao para 
fora do Templo: e logo forao fechadas as 
portas. 

31 E procurando elles matallo chegou 
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aos ouvidos do Tribuno da Cohorle : Que 
toda Jerusalem estava amotinada. 

32 Elle havendo logo tornado soldados, 
e Centurioes, correo a elles. Os quaes ten- 
do visto ao Tribuno, e aos soldados cessarao 
de ferir a Paulo. 

33 Entao chegando-se o Tribuno, lanpou 
mao delle, e o mandou atar com duas ca- 
deias: e lhe perguntou quern era, e o que 
havia feito. 

34 Mas nesta confusao de gente, huns 
gritavao d’huma sorte, outros doutra. E 
como por causa do tumulto nao podia vir 
no conhecimento de cousa alguma ao certo, 
mandou que o levassem a Cidadela. 

35 E quando Paulo chegou as escadas, 
foi necessario tomarem o os soldados, de 
grande que era a violencia do povo. 

36 Porque era grande a alluviao que o 
seguia, dizendo a gritos ; Mata-o. 

37 E quando comepavao ja a metter a 
Paulo na Cidadela, disse ao Tribuno De - 
sejara saber se me he permittido dizer-te 
duas palavras ? O qual lhe respondeo : Sabes 
o Grego? 

38 Por ventura nao es tu aquelle Egyp- 
cio, que os dias passados levantaste hum 
tumulto, e conduziste ao deserto quatro mil 
homens assassinos? 

39 E Paulo lhe disse : Eu na verdade 
sou homem Judeo natural de Tarso na Cili¬ 
cia, cidadao desta nao desconhecida Cidade. 
Mas rogo-te que me permittas fallar ao 
povo. 

40 E quando lhe permittio o Tribuno, 
pondo-se Paulo em pe sobre os degraos, fez 
sinal ao povo com a mao, e tendo ficado 
todos num grande silencio fallou entao em 
lingua Hebraica, dizendo : 

CAPITULO XXII. 
Falla cle Paulo, contando a sua convergao, e 

a sua missao aos Gentios. Gritao os Ju¬ 
de os, que he necessario tirar-lhe a vida. O 
Tribuno o rnanda aqoutar. Paulo se declara 
Cidadao Romano. O Tribuno o manda 
desliar, e chamou os Judeos a ouvillo. 

TJAROES irmaos, e Padres, ouvi a razao 
v que presentemente vos dou de mim. 

2 £ quando ouvirao que lhes fallava em 
lingua Hebraica, o escutar&o com maior 
silencio. 

3 E disse: Eu pelo que toca 4 minha 
pessoa sou Judeo, que nasci em Tarso de 
Cilicia, e me criei nesta Cidade, instruido 
aos pds de Gamaliel, conforme a verdade 
da Lei de nossos pais, zelador da Lei, assim 
como todos vos tambem o sois no dia 
d’hoje: 

4 Eu o que persegui este caminho ate a 
morte, prendendo, e mettendo em carceres 
a homens, e mulheres, 

5 Como o Principe dos Sacerdotes, e 
todos os Anciaos me sao testemunhas, dos 
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quaes havendo tambem recebido cartas para 
os irmaos, hia a Damasco com o fim de os 
trazer d’alli prezos a Jerusalem, para que 
fossem castigados. 

6 Mas aconteceo, que indo eu no cami¬ 
nho, e achando-me ja perto de Damasco a 
hora do meio dia, de repente me cercou 
huma grande luz do Ceo : 

7 E cah indo por terra, ouvi huma voz, 
que me dizia: Saulo, Saulo, porque me 
persegues ? 

8 £ eu respondi ; Quern es tu, Senhor ? 
E o que fallava me disse : Eu sou Jesus 
Nazareno, a quem tu persegues ? 

9 E os que estavao comigo virao sim a 
luz, mas nao ouvirao a voz do que fallava 
comigo. 

10 Entao disse eu : Senhor, que farei ? 
E o Senhor me respondeo : Levanta-te, vai 
a Damasco ; e la se te dira tudo o que deves 
fazer. 

11 E como eu ficasse cego pelo intenso 
clarao daquella luz, tendo sido pelos que me 
acompanhavao levado pela mao, cheguei a 
Damasco. 

12 E hum certo Ananias, varao segundo 
a Lei, que tinha o testemunho de todos os 
Judeos que alii assistiao, 

13 Vindo ter comigo, o pondo-se-me 
diante me disse: Saulo irmao, recebe a 
vista. E eu no mesmo ponto o vi a elle. 

14 E elle me disse : O Deos de nossos 
Padres te predestinou, para que conhecesses 
a sua vontade, e visses ao Justo, e ouvisses a 
voz da sua boca: 

15 Porque tu seras sua testemunha diante 
de todos os homens, das cousas que tens 
visto, e ouvido. 

16 E agora para que tedemoras? Levan¬ 
ta-te, e recebe o baptism©, e lava os teus pec- 
cados, depois de invocar o seu nome. 

17 E aconteceo que voltando eu para 
Jerusalem, e orando no Templo, fui arreba- 
tado fora de mim, 

18 E vi ao que me dizia : Da-te pressa, 
e sahe logo de Jerusalem; porque nao 
receberao o teu testemunho de mim. 

19 E eu disse : Senhor, elles mesmos 
sabem que eu era o que mettia em carceres, 
e apoutava pelas Synagogas aos que criao 
em ti? 

20 E quando se derramava o sangue de 
Estevao testemunha tua, eu estava presente, 
e o consentia, e guardava os vestidos dos 
que o matavao. 

21 E elle me disse: Vai: porque eu te 
enviarei as Napoes de longe. 

22 E os Judeos o haviao escutado ate 
esta palavra, mas levantarao entao a sua voz, 
dizendo ; Tira do mundo a tal homem; 
porque nao he justo que elle viva. 

23 E como elles fizessem alaridos, e arro- 
jassem de si os seus vestidos, e lancassem 
po ao ar, 
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24 Mandou o Tribuno mettello na Cida¬ 
dela, e que o apoutassem, e lhe dessem tor- 
mento para saber porque causa clamavao 
assim contra elle ? 

25 Mas tendo-o liado com liumas Cor¬ 
reas, disse Paulo a hum Centuriao, que 
estava presente: Ile-vos permittido acoutar 
hum Cidadao Romano, e que nao foi con- 
demnado ? 

26 Tendo ouvido isto, foi o Centuriao ter 
com o Tribuno, e lhe fez aviso, dizendo: 
Que determinas tu fazer ? pois este homem 
he Cidadao Romano. 

27 E vindo o Tribuno, lhe disse : Dize- 
me se tu es Romano? E elle disse : Sim. 

28 E respondeo o Tribuno : A mim cus- 
tou-me huma grande somma de dinheiro 
alcanpar este Foro de Cidadao. Entao lhe 
disse Paulo: Pois eu sou-o de nascimento. 

29 Logo ao mesmo tempo se apartarao 
delle os que o haviao de por a tormento. 
Tambem o Tribuno entrou em temor, de- 
pois que soube que era Cidadao Romano, e 
porque o tinha feito liar. 

30 E o dia seguinte querendo saber com 
mais individuapao a causa que tinhao os 
Judeos para accusallo, o fez desatar, e man¬ 
dou que se ajuntassem os Sacerdotes, e todo 
o Concelho, e produzindo a Paulo, o apre- 
sentou diante delies. 

CAPITULO XXIII. 
Paulo se justified diante dos Sacerdotes. 0 

Summo Pontifice o manda esbofetear. Da- 
se a conhecer por Fariseo. Pescobre huma 
conjuraydo contra a sua vida. He remettido 
d Cesarta do Governador Felis. 

AULO pois, pondo os olhos no Conce¬ 
lho, disse: Varoes irmaos, eu ate ao 

dia d’hoje me tenho portado diante de Deos 
com toda a boa consciencia. 

2 E Ananias, Principe dos Sacerdotes, 
mandou aos que estavao junto delle, que o 
ferissem na cara. 

3 Entao lhe disse Paulo : Deos te ferira 
a ti, parede branqueada. Tu estas ahi sen- 
tado para julgar-me a mim segundo a Lei, e 
contra a Lei mandas que eu seja ferido ? 

4 E os que estavao alii disserao : Tu in- 
jurias ao Summo Sacerdote de Deos ? 

5 E disse Paulo : Nao sabia eu irmaos, 
que he Principe dos Sacerdotes. Porque 
escrito esta: Nao diras mal do Principe do 
teu povo. 

6 Ora sabendo Paulo que huma parte 
era de Sadduceos, e oulra de Fariseos, disse 
em alta voz no Concelho : Varoes irmaos, 
eu sou Fariseo, filho de Fariseos, acerca da 
esperanpa, e da resurreipao dos mortos eu 
sou julgado. 

7 E quando isto disse, se moveo huma 
grande dissensao entre os Fariseos, e os Sad¬ 
duceos, e se dividio a multidao. 

8 Porque os Sadduceos dizem, que nao 

ha resurreipao, nem Anjo, nem Espirito: ao 
mesmo tempo que os Fariseos reconhecem 
hum, e outro. 

9 Houve pois grande vozeria. E levan- 
tando-se alguns dos Fariseos, altercavao, di¬ 
zendo : Nao achamos mal algum neste ho¬ 
mem : quem sabe, se lhe fallou algum Espi¬ 
rito, ou Anjo ? 

10 E como se tivesse originado daqui 
huma grande dissensao, temendo o Tribuno 
que Paulo fosse por elles despedapado, 
mandou que descessem os soldados, e que o 
tirassem dentrelles, e o levassem a Cidadela. 

11 E na seguinte noite, apparecendo-lhe 
o Senhor, lhe disse : Tem constancia : por¬ 
que assim como deste testemunho de mim 
em Jerusalem, assim importa que tambem 
mo des em Roma. 

12 E quando chegou o dia, houve alguns 
dos Judeos, que fizerao liga entre si, e apos- 
tados se praguejarao dizendo, que elles nao 
haviao de comer, nem beber, em quanto 
nao matassem a Paulo. 

13 E erao passante de quarenta pessoas, 
as que tinhao entrado nesta conjurapao : 

14 As quaes se forao presentar aos Prin- 
cipes dos Sacerdotes, e aos Senadores, e dis¬ 
serao : Nos temonos obrigado por voto, sob 
pena de maldipao, a nao provarmos bocado, 
atd nao matarmos a Paulo. 

15 Vos pois agora com o Conselho fazei 
saber ao Tribuno, que quereis vo-lo produza, 
como para haverdes de tomar algum conhe- 
cimento mais ao certo da sua causa. E nos 
estaremos prestes para o matar, antes que 
elle chegue. 

16 Mas hum filho da irma de Paulo, 
tendo ouvido esta conspirapao, foi, e entrou 
na Cidadela, e deo aviso a Paulo. 

17 Entao Paulo chamando a si hum dos 
Centurioes, disse : Leva este mopo ao Tri¬ 
buno, porque tem cousa, que lhe com- 
municar. 

18 E nesta conformidade tomando-o elle 
comsigo, o levou ao Tribuno, e disse : O 
prezo Paulo me rogou que trouxesse eu a 
tua presenpa este mopo, que tem cousa que 
dizer-te. 

19 E o Tribuno tomando-o pela mao, o 
tirou a parte, e lhe perguntou: Que he o 
que tens que me dizer ? 

20 E elle disse ; Os Judeos tem concer- 
tado rogar-te que a manha apresentes Paulo 
ao Conselho, como para haverem de inquirir 
delle alguma cousa mais ao certo : 

21 Mas tu nao os creas, porque ha mais 
de quarenta delies que lhe armao traicao, os 
quaes tem jurado sob pena de maldipao, 
que nao comerao, nem beberao em quanto 
o nao matarem : e para isto estao ja prestes, 
esperando que tu fapas o que elles desejao. 

22 Entao o Tribuno despedio o mopo, 
mandando-lhe que a ninguem dissesse, que 
lhe havia dado aviso disto. 
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23 E chamando a dous Centurioes, lhes 
disse : Tende promptos duzentos soldados, 
que vao at6 Cesar6a, e setenta de cavallo, 
e duzenlas lanpas, des ha hora terceira 
da noite : 

24 E aparelhai cavalgaduras, para que 
fazendo elles montar a Paulo, o chegassem a 
levar com seguranpa ao Presidente Felis, 

25 (Porque temeo nao se desse caso que 
os Judeos o arrebatassem, e o matassem, 
e depois disto fosse elle accusado como quern 
havia de receber dinheiro por lho entregar.) 

26 Escrevendo huma Carta nestes ter- 
mos : CLAUDIO Lysias ao Optimo Pre¬ 
sidente Felis, saude. 

27 A este homem, que foi prezo pelos 
Judeos, e que estava a ponto de ser por elles 
morto, sobrevindo eu com a tropa o livrei, 
tendo sabido ja que he Romano : 

28 E querendo saber o delicto de que o 
accusavao, o levei ao Conselho delles. 

29 Achei que elle era accusado sobre 
questoes da Lei dos mesmos, sem haver 
nelle delicto algurn que merecesse morte, 
ou prizao. 

30 E como tivesse chegado a mini a 
noticia das traicoes que elles Judeos lhe 
tinhao aparelhado, to remetti, intimando 
tambem aos accusadores, que recorrao a 
ti. A Deos. 

31 Os soldados pois, conforme a ordem 
que tinhao, tomando a Paulo, o levarao de 
noite a Anti-patride. 

32 E ao dia seguinte deixando aos de 
cavallo que fossem com elle, voltarao para 
a guarnipao. 

33 Os quaes tendo chegado a Cesarea, e 
depois de entregarem ao Presidente a carta 
que levavao apresentarao diante delle tam¬ 
bem a Paulo. 

34 Elle porem depois de a ler, e pergun- 
tar de que Provincia era : e sabendo que era 
da Cilicia, 

35 Ouvir-te-hei, lhe disse, quando chega- 
rem os teus accusadores. E mandou que 
Paulo fosse posto em custodia no Pretorio 
d'Herodes. 

CAPITULO XXIV. 
Tertullo Advogndo dos Judeos accusa, a Paulo 

diante de Felis. Paulo se defende e refuta 
seu Adversario. Falla da justi$a, da 
castidade, do Juizo final, e faz tremer o 
Govcrnador. Porcio Festo succede a Felis. 

Tj1 DALLI a sinco dias veio o Principe dos 
Sacerdotes, Ananias com alguns An- 

ciaos, e com hum certo Tertullo Orador, 
todos os quaes comparecerao ate o Presidente 
contra Paulo. 

2 E citado Paulo, comepou Tertullo a 
ac'cusallo nestes termos: Como pela tua 
authoridade he que nos gozamos de huma 
profunda paz, e pela tua sabia providencia 
se tern emendado muitos abugos : 
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3 Nos o reconhecemos em todo o tempo, 
e lugar, Optimo Felis, com a devida acpao 
de grapas. 

4 Mas por te nao ter suspenso muito 
tempo, rogo-te, que oupas com a tua equi- 
dade ordinaria, o que te vamos a dizer em 
breves palavras. 

5 Nos temos achado, que este homem he 
pestifero, e que em todo o Mundo excita 
sedipoes entre todos os Judeos, e que he ca- 
bepa da sediciosa seita dos Nazarenos : 

6 Que tambem intentou profanar o Tem- 
plo, de maneira que depois de prezo o quize- 
mos julgar segundo a nossa Lei. 

7 Mas sobrevindo o Tribuno Lysias, 
elle no-lo tirou das maos com grande vio- 
lencia, 

8 Ordenando que os seus accusadores 
viessem comparecer diante de ti: delle po- 
deras tu mesmo julgando, tomar conheci- 
rnento de todas estas cousas, de que nos o 
accusamos. 

9 E tambem os Judeos accrescentarao, 
dizendo ser isto assim. 

10 Mas Paulo (tendo-lhe o Presidente 
feito sinal que fallasse) respondeo : Sabendo 
que tu es Juiz desta napao muitos annos ha, 
com bom animo satisfarei por mini. 

11 Tu podes facilmente saber, que nao 
ha mais que doze dias, que eu cheguei a 
Jerusalem a fazer a minha adorapao : 

12 E nem me acharao no Templo dispu- 
tando com algum, nem fazendo concurso de 
gente, nem nas Synagogas, 

13 Nem na Cidade: nem te podem pro- 
var as cousas de que agora me accusao. 

14 Pordm confesso isto diante de ti, que 
segundo a seita que elles chamao heresia, 
sirvo eu a meu Pai e Deos, crendo todas 
as cousas que estao escritas na Lei, e nos 
Profetas: 

15 Tendo esperanpa em Deos, como elles 
mesmos tambem esperao, que ha de haver a 
resurreipao dos justos, e dos peccadores. 

16 E por isso procuro ter sempre a minha 
consciencia sem tropepo diante de Deos, e 
dos homens. 

17 E depois de muitos annos vim a minha 
gente a fazer esmolas, e offrendas, e votos. 

18 Nisto me acharao purificado no Tem¬ 
plo : nao com turba, nem com tumulto. 

19 E estes forao huns Judeos da Asia, 
que deviao comparecer diante de ti, e accu- 
sar-me, se tivessem alguma cousa contra 
mim: 

20 Ou estes mesmos digao se acharao em 
mim alguma maldade, quando eu compare- 
ci no Conselho, 

21 Senao so destas palavras, que proferi 
em alia voz, estando no meio delles : Eu 
hoje pois sou julgado por vos acerca da 
resurreipao dos mortos. 

22 Felis porem, que sabia perfeitissima- 
mente as cousas deste caminho, os remetteo 
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para outro tempo, dizendo : Quando vier o 
Tribuno Lysias, entao vos ouvirei. 

23 E mandou a hum Centuriao, que o 
tivesse em custodia, mas sem tanto aperto, 
e sem prohibir que os seus o servissem. 

24 E passados alguns dias vindo Felis 
com sua mulher Drusilla, que era Judia, 
chamou a Paulo, e o esteve ouvindo fallar 
da fe, que ha em Jesu Christo. 

25 Mas eomo Paulo lhe fallou em tom 
de disputa da justica, e da castidade, e do 
Juizo futuro, Felis todo atemorizado lhe 
disse: Por ora basta, vai te : e quando tiver 
vagar, eu te chamarei: 

26 Esperando tambem ao mesmo tempo, 
que Paulo lhe desse algum dinheiro, por 
cuja causa mandando-o chamar ainda repe- 
tidas vezes, se entretinha com elle. 

27 Completos porem dous annos, teve 
Felis por successor a Porcio Festo. E que- 
rendo Felis ganhar a grapa dos Judeos, 
deixou a Paulo na prizao. 

CAPITULO XXV. 
Festo em Jerusalem Recusa remetter-lhes 

Paulo, como os Judeos pediao. Nova ac- 
cusagao, e nova defensa de Paulo. Da-se- 
Ihe a escolher, se quer elle ser julgado em 
Jerusalem. Apella elle para o Cesar. Falla 
diante d’Agrippa. 

ENDO pois chegado Festo a Provincia, 
veio passados tres dias de Cesarea a 

Jerusalem. 
2 E os Principes dos Sacerdotes, e os 

principaes dos Judeos acudirao a elle contra 
Paulo : e lhe rogavao, 

3 Pedindo favor contra elle, para que o 
mandasse vir a Jerusalem, armando-lhe in- 
sidias, para o assassinarem no caminho. 

4 Mas Festo respondeo, que Paulo se 
achava em custodia em Cesarea : e que elle 
partiria para la dentro de poucos dias. 

5 Por onde, os que dentre vos, disse elle, 
sao os principaes, vindo comigo, se algum 
crime ha neste homem, accusem-o. 

6 E havendo-se demorado entre elles 
nao mais de oito ou dez dias, baixou a Ce¬ 
sarea, e o dia seguinte se assentou no Tribu¬ 
nal, e mandou trazer a Paulo. 

7 O qual depois de ser alii trazido, o 
rodearao os Judeos, que tinhao vindo de 
Jerusalem, accusando-o de muitos e graves 
delictos, que nao podiao provar, 

8 Dizendo Paulo em sua defeza: Em 
nada pois tenho peccado contra a Lei dos Ju¬ 
deos, nem contra o Templo, nem contra Cesar. 

9 Mas Festo querendo comprazercom os 
Judeos, respondendo a Paulo, disse: Queres 
subir a Jerusalem, e ser alii julgado destas 
cousas diante de mim ? 

10 E Paulo disse: Ante o Tribunal do 
Cesar estou, onde convem que seja jidgado: 
eu nenhum mal tenho feito aos Judeos, como 
tu melhor o sabes. 

11 E se lhes tenho feito algum mal, ou 
cousa digna de morte, nao recuso morrer : 
mas se nada ha daquillo, de que estes me 
accusao, ninguem me pode entregar a elles : 
appello para a Cesar. 

12 Entao Festo, depois de haver conferi- 
do o negocio com o Concelho, respondeo : 
Para o Cesar tens appellado ? ao Cesar 
iras. 

13 E alguns dias depois o Rei Agrippa, 
e Berenice vierao a Cesarea a dar as embo- 
ras a Festo. 

14 E demorando-se alii muitos dias, 
Festo deo nolicid de Paulo ao Rei, dizen¬ 
do : Felis deixou aqui prezo a hum certo 
homem, 

15 Por cujo respeito, quando estive em 
Jerusalem, acudirao a mim os Principes dos 
Sacerdotes, e os Anciaos dos Judeos, pedin¬ 
do que o condemnasse. 

16 Aos quaes respond!: Que nao era 
costume dos Romanos condemnar homem 
algum, antes do accusado ter presentes os 
seus accusadores, e antes de se lhe dar li- 
berdade para elle se defender dos crimes, 
que se lhe imputao. 

17 Tendo elles pois acudido aqui sem a 
menor dilacao, ao outro dia assentando- 
me no meu Tribunal, mandei trazer a este 
homem. 

18 A quern, estando presentes os seus 
accusadores, nenhum delicto oppozerao dos 
que eu suspeitava : 

19 Mas tinhao so contra elle algumas 
questoes sobre a sua supersticao, e sobre 
hum certo Jesus defunto, o qual Paulo 
affirmava viver. 

20 E duvidando eu de semelhante ques- 
tao, lhe disse, se queria ir a Jerusalem, e 
alii ser julgado destas cousas. 

21 Mas appellando Paulo, para que fi- 
casse reservado ao conhecimento de Augus- 
to, mandei que o guardassem, ate que eu 
o remetta ao Cesar. 

22 Entao Agrippa disse a Festo: Eu 
tambem queria ouvir a este homem. A’ma- 
nha, respondeo elle, o ouviras. 

23 Ao outro dia pois tendo vindo Agrippa 
e Berenice com grande pompa, e depois de 
entrarem na Audiencia com os Tribunos, e 
pessoas principaes da Cidade, foi trazido 
Paulo por ordem que Festo dera. 

24 E disse Festo : Rei Agrippa, e todos 
os varoes que aqui estais comnosco, aqui 
tendes este homem, contra quem toda a 
multidao dos Judeos me fez recurso em 
Jerusalem, pedindo, e gritando, que nao 
convinha que elle vivesse mais. 

25 E eu tenho achado que elle nao tem 
feito cousa alguma digna de morte. Mas 
havendo elle mesmo appellado para Augus- 
to, tenho determinado remetter-lho. 

26 Do qual nao tenho cousa certa, que 
escrever ao Senhor. Pelo que vo-lo tenho 
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apresentado, e maiormente a ti, 6 Rei A- 
grippa, a fim de ter que escrever-lhe, depois 
de feita a informa^ao. 

27 Porque me parece sem razao remetler 
hum homem prezo, e nao informar das ac- 
cusajoes que lhe fazem. 

CAPITULO XXVI. 
Falla de Paulo diante de Agrippa. liesumo 

da sua conversdo. Festo diz, que o muito 
saber lhe tinha perturbado o juizo. A- 
grippa reconhece a sua innocencia. 

ISSE pois Agrippa a Paulo: A ti se 
te permitte fallar em defeza de ti mes- 

mo. Entao Paulo estendendo a mao, co- 
mepou a dar razao de si. 

2 Devendo eu fazer hoje a minha de- 
fensa na tua presenpa, 6 Rei Agrippa, de 
tudo quanto me accusao os Judeos, me 
tenho por ditoso, 

3 Maiormente sabendo tu todas as cou- 
sas, e os costumes, e questoes que ha entre 
os Judeos: pelo que eu te supplico me 
oucas com paciencia. 

4 E quanto a minha vida desda moci- 
dade, que eu observei des daquelle prin- 
cipio entre a minha gente em Jerusalem, 
he certo que a sabem todos os Judeos: 

5 Conhecendo-me des dos meus princi- 
pios (se quizerem dar disso testemunho) 
porque eu segundo a seita mais segura da 
nossa Religiao vivi Fariseo. 

6 E agora sou accusado em juizo por es- 
perar a promessa, que foi feita por Deos a 
nossos pais. 

7 A qual as nossas doze Tribus, servindo 
a Deos de noite, e de dia esperao ver cum- 
prida. Por esta esperanpa, o Rei, sou 
accusado dos Judeos. 

8 Reputa se no vosso conceito por algu- 
ma cousa incrivel, que Deos resuscite os 
mortos ? 

9 E eu na verdade tinha para mini que 
devia fazer a maior resistencia contra o 
nome de Jesus Nazareno. 

10 E assim o fiz em Jerusalem, e eu 
encerrei em carceres a muitos Santos, ha- 
vendo recebido poder dos Principes dos 
Sacerdotes : e quando os faziao morrer, con- 
senti tambem nisso. 

11 E muitas vezes castigando-os por to¬ 
das as Synagogas, os obrigava a blasfemar: 
e enfurecendo-me mais e mais contra elles, 
os perseguia ate nas Cidades estrangeiras. 

12 Levado destes intentos hindo a Da- 
masco com poder, e commissao dos Prin¬ 
cipes dos Sacerdotes, 

13 Ao meio dia vi, 6 Rei, no caminho 
huma luz do Ceo, que excedia o resplandor 
do Sol, a qual me cercou a mini, e aos que 
hiao comigo. 

14 E como todos caliissemos por terra, 
ouvi huma voz, que me dizia em lingua 
Hebraica: Saulo, Saulo, porque me per- 
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segues? dura cousa te he recalcitrar contra 
o aguilhao. 

15 Entao disse eu : Quern es tu, Senhor ? 
e o Senhor me respondeo: Eu sou Jesus, 
a quern tu persegues. 

16 Mas levanta-te, e poe-te em pe: por¬ 
que eu por isso te appareci, para te fazer 
ministro, e testemunha das cousas que viste, 
e doutras, que te hei de mostrar em minhas 
apparipoes, 

17 Livrando-te do povo, e dos Gentios, 
aos quaes eu agora te envio, 

18 A abrir-lhes os olhos, a fim de que se 
convertao das trevas a luz, e do poder de 
Satanaz a Deos; para que recebao perdao 
de seus peccados, e sorte entre os Santos 
pela fe, que ha em mim. 

19 Pelo que, 6 Rei Agrippa, nao fui 
desobediente a visao celestial: 

20 Mas preguei primeiramente aos de 
Damasco, e depois em Jerusalem, e por 
toda a terra de Judea, e aos Gentios, que 
fizessem penitencia, e se convertessem a 
Deos, fazendo dignas obras de penitencia. 

21 Por esta causa os Judeos, estando eu 
no Templo, depois de prezo me intentarao 
matar. 

22 Mas assistido eu do soccorro de Deos, 
permanefo ate ao dia d’hoje, dando teste¬ 
munho d’isso a pequenos e a grandes, nao 
dizendo outras cousas fora d’aquellas, que 
disserao os Profetas, e Moyses que haviao 
de acontecer, 

23 Que o Christo havia de padecer, que 
seria o primeiro da resurreifao dos mortos, 
e para annunciar a luz ao povo, e fis Gentes. 

24 Dizendo elle estas cousas, e dando 
razao de si, disse Festo em alta voz: Estas 
louco, Paulo: as muitas letras te tirao de 
teu sentido. 

25 Entao Paulo: Eu nao estou louco, 
disse, Optimo Festo, mas digo palavras de 
verdade, e de prudencia. 

26 Porque destas cousas tem conheci- 
mento o Rei, em cuja presenca fallo ate 
com toda a liberdade: pois creio que nada 
d’isto se lhe encobre. Porque nenhuma 
destas cousas se fez alii a hum canto. 

27 Cres, 6 Rei Agrippa, nos Profetas ? 
Eu sei que cres. 

28 Entao Agrippa disse a Paulo: Por 
pouco me nao persuades a fazer-me Christao. 

29 E Paulo lhe respondeo : Prouvera a 
Deos que por pouco e por muito, nao so- 
mente tu, senao tambem todos quantos me 
ouvem se fizessem hoje taes qual eu tambem 
sou, menos estas prisoes. 

30 Entao se levantarao o Rei, e o Pre- 
sidente, e Berenice, e os que estavao as- 
sentados com elles. 

31 E havendo-se retirado a parte, falla- 
rao hum com outros, dizendo : Este homem 
pois nao fez cousa, que seja digna de mor- 
te, nem de prizao. 
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32 E Agrippa disse para Festo: Elle 
podia ser solto, se nao tivesse appellado 
para o Cesar. 

CAPITULO XXVII. 
Paulo he remettido prezo a Roma. O vento 

contrario o faz arrihar a Greta. Acon- 
selha que invernem alii. Nao estdo pelo 
seu parecer, e huma furiosa tempestade 
faz naufragar o navio. Alijdo toda a 
cargo, e equipagem. Paulo l/ies promette 
a vida a todos. Todos se salvdo, ou a 
nado, ou sobre pranchas. 

AS como se determinou enviallo por 
mar a Italia, e que Paulo fosse entre- 

gue com outros prezos a hum Centuriao da 
Cohorte Augusta, por nome Julio. 

2 Embarcando num navio de Adrumete, 
levantamos ancora comepando a costear as 
terras da Asia, perseverando em nossa com- 
panhia Aristarco Macedonio de Thessalonica. 

3 Ao dia seguinte porem chegamos a Si- 
don. E Julio usando de humanidade com 
Paulo, lhe facultou ir ver seus amigos, e 
prover-se do que havia mister. 

4 E feitos dalli a vela, fomos navegando 
abaixo de Chypre, por nos serem contrarios 
os ventos. % 

5 E tendo atravessado o mar da Cilicia, 
e da Pamfylia, chegamos a Listra que he da 
Lycia; 

6 E achando alii o Centuriao hum navio 
de Alexandria que fazia viagem para Italia, 
fez-nos embarcar nelle. 

7 E como por muitos dias navegasse- 
mos lentamente, e apenas pudessemos avis- 
tar a Gnido, sendo nos contrario o vento, 
fomos costeando a Ilha de Creta junto a 
Salmona: 

8 E navegando com difficuldade ao longo 
da costa, abordamos a hum lugar, a que 
chamao os Bons Portos, com quem visi- 
nhava a Cidade de Thalassa. 

9 E como se tivesse passado muito tempo, 
e nao fosse ja segura a navegapao, pelo 
motivo de haver ate ja passado o jejum, 
Paulo os alentava, 

10 Dizendo-lhes : Varoes vejo que a na- 
vegacao comepa a ser trabalhosa, e com 
muito damno, nao somente do navio, e da 
sua carga, mas ainda das nossas vidas. 

11 Porem o Centuriao dava mais cre- 
dito ao Mestre, e ao Piloto, do que ao que 
Paulo lhes dizia. 

12 E como o porto nao era azado para 
invernar, forao os mais delies de parecer 
que se passasse a diante, a ver se d’alguma 
sorte podiao, em ganhando Fenice, invernar 
alii, por ser este hum porto de Creta, o 
qual ollia ao Africo, e ao Coro. 

13 Comepando porem a ventar branda- 
mente o Sul, cuidando elles que tinhao o 
que desejavao, depois de levantarem ancora 
de Asson, hiao costeando Creta. 

XXVII. 

14 Mas nao muito depois veio contra a 
mesmo Ilba hum tufao de vento que he 
chamado Euro-aquilao. 

15 E sendo a nao arrebatada, e nao po- 
dendo resislir ao vento, eramos levados; 
deixada a nao aos*ventos. 

16 E arrojados da corrente a huma pe- 
quena Ilha, que se chama Cauda, apenas 
pudemos ganhar o esquife. 

17 Tendo-o trazido a nos, elles se valiao 
de todos os meios, cingindo a nao, temero- 
sos de dar na Syrte caladas as velas, erao 
assim levados. 

18 E agitados nos da forpa da tormenta, 
ao dia seguinte alijarao : 

19 E ao terceiro dia tambem arrojarao 
com as suas maos os apparelhos da nao. 

20 E nao apparecendo por muitos dias 
Sol, nem estrellas, e ameapando-nos huma 
nao pequena tempestade, tinhamos ja per- 
dida toda a esperanpa de chegarmos a sal- 
vamento. 

21 E havendo todos estado muito tempo 
sem comer, levantando-se entao Paulo no 
meio delies, disse : Era por certo conveni- 
ente, 6 varoes, seguindo o meu conselho, 
nao ter sahido de Creta, e evitar este perigo, 
e damno. 

22 Mas agora vos admoesto que tenhais 
bom animo : porque nao perecera nenhum 
de vos, senao somente o navio. 

23 Porque esta noite me appareceo o 
Anjo de Deos, de quem eu sou, e a quem 
sirvo, 

24 Dizendo : Nao temas Paulo, importa 
que tu comparecas ante o Cesar : e eu te 
annuncio, que Deos te ha dado todos os que 
navegao comtigo. 

25 Pelo que, 6 Varoes, tende bom ani¬ 
mo : porque eu confio em Deos, que assim 
ha de succeder, como me foi dito. 

26 Porem he necessario que vamos dar 
a huma Ilha. 

27 E quando chegou a noite do dia qua- 
torze, indo nos navegando pelo mar Adria- 
tico perto da meia noite suspeitarao os ma- 
rinheiros que estavao perto d’alguma terra. 

28 E lanpando elles a sonda acharao 
vinte passos: depois hum pouco mais a 
diante, acharao quinze passos. 

29 E temendo que dessemos em alguns 
penedos, lanpando quatro ancoras des da 
poppa, desejavao que viesse o dia. 

30 E procurando os marinheiros fttgir do 
navio, depois de lancarem o esquife ao 
mar, com o pretexto de comeparem a largar 
as ancoras da proa, 

31 Disse Paulo ao Centuriao, e aos sol- 
dados : Se estes homens nao permanecerem 
no navio, nao podereis vos salvar-vos. 

32 Entao cortarao os soldados os cabos 
ao esquife, e deixarao-o perder. 

33 E entretanto que o dia vinha, rogava 
Paulo a todos que comessem alguma cousa, 
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dizendo: Faz hoje ja quatorze dias, que 
estais a espera em jejum, sem comer bocado. 

34 Por tanto rogo-vos por vida vossa, 
que comais alguma cousa: porque nao 
perecera nem hum so cabello da cabepa de 
nenhum de vos. 

35 E tendo dito isto, tomando do pao, 
deo grapas a Deos em presenpa de todos: 
e depois que o partio, comepou a comer. 

36 Todos com isto tomarao animo, e se 
pozerao tambem a comer. 

37 E as pessoas do navio eramos por 
todas duzentas e setenta e seis. 

38 E depois que se refizerao com a comida, 
alliviarao o navio, lanpando o trigo ao mar. 

39 E como ja tivesse* aclarado o dia, 
nao conhecerao a terra: Somente virao 
huma enseada que tinha ribeira, na qual in- 
tentavao, se podessem, encalhar o navio. 

40 Pelo que tendo levantado ancoras, se 
entregarao ao mar, largando ao mesmo 
tempo as amarraduras dos lemes : e levan- 
tada ao vento a cevadeira, encaminharao-se 
a praia. 

41 Mas tendo nos dado numa lingua de 
terra, que d’ambos os lados era torneada 
de mar, derao com o navio ao traves: e a 
proa sem duvida affincada permanecia im- 
movel, ao mesmo tempo que a poppa se 
abria com a forpa do mar. 

42 Nestes termos a resolupao dos solda- 
dos era matar os prezos; por temerem nao 
fugisse algum, salvando-se a nado. 

43 Mas o Centuriao, querendo salvar a 
Paulo, embarapou que o fizessem : e man- 
dou que aquelles, que podessem nadar, 
fossem os primeiros que se lanpassem hs 
ondas, e se salvassem, e sahissem em terra: 

44 E quando aos mais, a huns faziao 
salvar em taboas: a 'outros em sima dos 
destropos, que erao do navio. E deste 
modo aconteceo, que todas as pessoas sa¬ 
hissem em terra. 

CAPITULO XXVIII. 
Arriba Paulo a Malta. Morde-o huma 

vibora, e nao o damna. Os bai'baros o 
tem por hum Deos. Cura o Senhor da 
Ilha, e outros muitos. Passados tres 
mezes chega Paulo a Puzzblo, e depois a 
Roma. Declara aos Judeos o motivo da 
sua vinda, e prega-lhes a Jesu Christo por 
espaqo de dous annos. 

ESTANDO nos ja em salvo, soube- 
mos entao que a Ilha se chamava 

Malta. E os barbaros nos tratarao nao 
com pouca humanidade. 

2 Por quanto, accesa huma grande fo- 
gueira, nos alentarao a todos contra a 
chuva que vinha, e em razao do frio. 

3 Entao havendo Paulo ajuntado, e 
posto sobre o lume hum molho de vides, 
huma vibora, que> fugira do calor, lhe ac- 
commetteo huma mao. 
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4 Quando por6m os barbaros virao a 
bicha pendente da sua mao, diziao huns 
para os outros : Certamente este homem he 
algum matador, pois tendo escapado do 
mar, a vinganpa o nao deixa viver. 

5 Mas he certo que elle sacudindo a 
bicha no fogo, nao experimentou nenhum 
damno. 

6 Os taes porem julgavao que elleviesse 
a inchar, e que subitamente cahisse, e mor- 
resse. Mas depoig de esperarem muito 
tempo, e vendo que lhe nao succedia mal 
nenhum, mudando de parecer, disserao 
que elle era algum Deos. 

7 E naquelles lugares havia humas terras 
do Principe da Ilha, chamado Publio, o 
qual hospedando-nos em sua casa, tres dias 
nos tratou bem. 

8 Succedeo porem achar-se entao doente 
de febre, e de dysenteria o pai de Publio, 
foi Paulo vello: e como fizesse orapao, e 
lhe impozesse as maos, sarou-o. 

9 Depois do qual milagre, todos os que 
na Ilha se achavao doentes, vinhao a elle, 
e erao curados : 

10 Elies nos fizerao tambem grandes 
honras, e quando estavamos a ponto de 
navegar, nos proverao do que era neces- 
sario. 

11 E ao cabo de tres mezes embarcamos 
num navio de Alexandria, que tinha inver- 
nado na Ilha, o qual levava por insignia 
Castbr, e Pollux. 

12 E arribados a Syracusa, ficamos alii 
tres dias. 

13 De lh correndo a costa viemos a 
Regio : e hum dia depois, ventando o Sul, 
chegamos em dous a Puzzolo : 

14 Onde como achamos irmaos, elles 
nos rogarao, que ficassemos na sua com- 
panhia sete dias : e passados elles, tomamos 
o caminho de Roma. 

15 Donde porem tendo os irmaos novas 
que chegavamos, sahirao a receber-nos a 
Prapa d’Appio, e as Tres Vendas. Paulo 
como os vio, dando grapas a Deos, cobrou 
animo. 

16 E chegados que fomos a Roma, deo-se 
licenpa a Paulo que ficasse onde quizesse 
com hum soldado que o guardasse. 

17 Mas passados tres dias convocou 
Paulo os principaes dos Judeos. Iiavendo- 
se elles ajuntado, lhes disse; Eu, Varoes 
irmaos, sem commetter nada contra o povo, 
nem contra os costumes de nossos pais, 
havendo sido prezo em Jerusalem, fui en- 
tregue nas maos dos Romanos, 

18 Os quaes tendo-me examinado, qui- 
zerao soltar-me, visto que nao achavao em 
mim crime algum, que merecesse morte. 

19 Mas oppondo-se a isso os Judeos, 
vi-me obrigado a appellar para o Cesar, 
sem intentar com tudo accusar dalguma 
cousa os da minha NapS.o. 
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20 Por esta causa po s he que vos man- 
dei chamar aqui, para vos ver, e vos fallar. 
Por quanto pela esperanpa d’Israel he que 
estou prezo com esta cadeia. 

21 Entao elles lhe responderao: Nos 
nem temos recebido carta de Judea, que 
falle em ti, nem de la tem vindo irmao al- 
gum, que nos dissesse, ou fallasse algum 
mal da tua pessoa. 

22 Porem quizeramos que tu nos dis- 
sesses o que sentes: porque o que nos sabe- 
mos desta seita, he que em toda a parte a 
impugnao. 

23 Tendo-lhe pois apprazado dia, vierao 
muitos vello ao seu hospicio, aos quaes elle 
tudo expunha dando testemunho do Reino 
de Deos, e convencendo-os a respeito de 
Jesus pela Lei' de Moyses, e pelos Profe- 
tas, de pela manha ate a tarde. 

24 E huns criao o que elle dizia; outros 
porem nao criao. 

25 E como nao estivessem entre si Con¬ 
cordes, estavao para se retirar, quando lhes 
disse Paulo esta palavra: Bern fallou pois 

XXVIII. 

o Espirito Santo pelo Profeta Isaias a nos- 
sos pais, 

26 Dizendo: Vai a esse povo, e disse- 
lhes: De ouvido ouvireis, e nao entende- 
reis : e vendo vereis, e nao percebereis. 

27 Porque o corapao deste povo se en- 
dureceo, e dos ouvidos ouvirao pezada- 
mente, e apertarao os seus olhos: porque 
nao vejao com os olhos, e oucao com os 
ouvidos, e entendao no corapao, e se con- 
vertao, e eu os sare. 

28 Seja-vos pois notorio, que aos Gentios 
he enviada esta salvapao de Deos, e elles 
ouvirao. 

29 E tendo acabado de dizer isto, sahi- 
rao d’alli os Judeos, tendo entre si grandes 
altercates. 

30 E dous annos inteiros permaneceo 
Paulo num aposento, que allugara: e rece- 
bia a todos os que o vinhao ver, 

31 Pregando o Reino de Deos, e ensi- 
nando as cousas que sao concernentes ao 
Senhor Jesu Christo, com toda a liberdade, 
sem prohibi^ao. 

EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO AOS 

ROMANOS. 

CAPITULO I. 
Recomrnenda Paulo a excellencia do seu A- 

postolado. Deseja exercitallo em Roma. 
Os infieis sao inexcusavcis: porque co- 
nhecendo a Deos, ndo o glorificardo como 
deviao. Por isso permittio Deos, que 
elles cahissem em abominaveis torpezas de 
peccados contra a natureza. 

AULO, servo de Jesu Christo, chamado 
Apostolo, escolhido para o Evangelho 

de Deos, 
2 O qual Evangelho tinha elle antes pro- 

mettido pelos seus Profetas nas Santas Es- 
crituras, 

3 Sobre seu Filho Jesu Christo Senhor 
nosso, que lhe foi feito da linhagem de 
David, segundo a came, 

4 Que foi predestinado Filho de Deos 
com poder, segundo o Espirito de santifica- 
pao, pela Resurreipao dentre os mortos : 

5 Pelo qual havemos recebido a grapa, 
e o Apostolado para que se obedepa a fe 
em todas as Gentes pelo seu nome, 

6 Entre os quaes tambem vos sois cha- 
mados de Jesu Christo : 

7 A todos os que estao em Roma, que- 
ridos de Deos, chamados Santos. Grapa 
vos seja dada, e paz da parte de Deos nosso 
Pai, e da de Jesu Christo nosso Senhor. 

8 Primeiramente dou na verdade grapas 
ao meu Deos por Jesu Christo na conside- 
racao de todos vos: porque em todo o 
Mundo he divulgada a vossa fe. 

9 Porque Deos, a quem sirvo em meu 
espirito no Evangelho de seu Filho me he 
testemunho, que incessantemente fapo men- 
pao de vos, 

10 Sempre nas minhas orapoes: rogando- 
lhe que me abra em fim nalguma occasiao 
de qualquer modo algum caminho favoravel, 
senclo esta a vontade delle Deos, para ir a 
vos. 

11 Porque vos desejo ver: para vos com- 
municar alguma grapa espiritual com que 
sejais confirmados: 

12 Isto he, para me consolar juntamente 
comvosco, por aquella vossa e minha fe que 
huns, e outros professamos. 

13 Mas nao quero que ignoreis, irmaos, 
que muitas vezes tenho proposto ir vervos, 
(e tenho sido impedido atdgora) para lograr 
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tambem algum fruto entre v6s, como ainda 
entre as outras Napoes. 

14 Eu sou devedor a Gregos, e a Barba¬ 
ras, a sabios, e a ignorantes: 

15 Assim (quanto he em mini) estou 
prompto para vos annunciar tambem o 
Evangellio, a vos que viveis em Roma. 

16 Porque eu nao me envergonho do 
Evangelho. Por quanto a virtude de Deos 
he para dar a salvapao a todo o que ere, ao 
Judeo primeiro, e ao Grego. 

17 Porque a Justipa de Deos se descobre 
nelle de fe em fe, como esta escrito: O justo 
porem vive da fe. 

18 Porque a ira de Deos se manifesta do 
Ceo contra toda a impiedade, e injustipa 
daquelles homens, que retem na injustipa a 
verdade de Deos: 

19 Porque o que se pode conhecer de 
Deos, llies he manifesto a elles, porque Deos 
lho manifestou. 

20 Porque as cousas delle invisiveis se 
vein depois da creapao do Mundo, conside- 
radas pelas obras que forao feitas: ainda a 
sua virtude sempitema, e a sua divindade: 
de modo que sao inexcusaveis. 

21 Por quanto depois de terem conhecido 
a Deos, nao o glorificarao como a Deos, ou 
derao grapas : antes se de vanecerao nos 
seus pensamentos, e ses obscureceo o - seu 
corapao insensato: 

22 Porque attribuindo-se o nome de sa¬ 
bios, se tornarao estultos. 

23 E mudarao a gloria do Deos incor- 
ruptivel em semelhanpa de figura de liomem 
corruptivel, e de aves, e de quadrupedes, e 
de serpentes. 

24 Polo que os entregou Deos aos de- 
sejos dos seus corapoes, a immundicia: de 
modo que deshonrarao os seus corpos em si 
mesmos : 

25 Os quaes mudarao a verdade de Deos 
em mentira: e adorarao, servirao a ereatura 
antes que ao Creador, que he bemdito por 
todos os seculos. Amen. 

26 Por isso os entregou Deos a paixoes 
d’ignominia. Porque as suas mulheres mu¬ 
darao o natural uso, em outro uso, que he 
contra a natureza. 

27 E assim mesmo tambem os homens, 
deixado o natural uso das mulheres, arderao 
nos seus desejos matuamente, commettendo 
homens com homens a torpeza, e recebendo 
em si mesmos a paga que era dev-ida ao seu 
peccado. 

28 E assim como elles nao derao provas 
de que tivessem o conhecimento de IDeos : 
assim os entregou Deos a hum sentimento 
depravado ; para que fizessem cousas, que 
nao convem. 

29 Cheios de toda a iniquidade, de mali- 
cia, de fornicapao, d’avareza, de maldade, 
cheios d’inveja, d'homicidios, de contendas, 
d’engano, de malignidade, mexeriqueiros, 
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30 Murmuradores, aborrecidos de Deos, 
contumeliosos, soberbos, altivos, inventores 
de males, desobedientes a seus pais, 

31 Insipientes, immodestos, sem benevo- 
lencia, sem palavra, sem misericordia. 

32 Os quaes tendo conhecido a justipa 
de Deos, nao comprehendhrao, que os que 
fazem semelhantes cousas, sao dignos de 
morte: e nao somente os que estas cousas 
fazem, senao tambem os que consentem aos 
que as fazem. 

CAPITULO II. 
Os Judeos, que condemnavao os Gentios, sao 

culpaveis, cotno elles, porque os irnitdo nas 
mesmas desordens. Deos ha de retribuir a 
cada hum, segundo o merecerem as suas 
obras. Os que sao justos sem a Lei, salvar- 
se-hao sem a Lei. Ella nao salvara aos 
que a violarem. 0 Gentio guardando a 
Lei, fica circumcidado. 0 Judeo nao a 
guardando, fica por circumcidar. Ver- 
dadeira circumcisdo he a do coraqao, e do 
espirito. 

ELO que es inexcusavel, tu, 6 homem, 
qualquer que julgas. Porque no mesmo 

em que julgas a outro, a ti mesmo te con- 
demnas : porque fazes essas mesmas cousas 
que julgas. 

2 Porque nos sabemos, que o juizo de 
Deos he segundo a verdade contra 
que taes cousas fazem. 

3 E tu, 6 homem, que julgas aquelles 
que fazem taes cousas, e executas as mesmas 
entendes que escaparas do juizo de Deos ? 

4 Acaso desprezas tu as riquezas da sua 
bondade, e paciencia, e longanimidade ? 
ignoras, que a benignidade de Deos te con- 
vida a penitencia ? 

5 Mas pela tua dureza, e corapao impe- 
nitente, enthesouras para ti ira no dia da ira, 
e da revelapao do justo juizo de Deos. 

6 Que ha de retribuir a cada hum segundo 
as suas obras: 

7 Com a vida eterna por certo, aos que 
perseverando em fazer obras boas, buscao 
gloria, e honra, e immortalidade: 

8 Mas com ira, e indignapao aos que sao 
de contenda, e que nao se rendem a ver¬ 
dade, mas que obedecem a injustipa. 

9 A tribulapao, e a angustia vira sobre 
toda a alma do homem que obra mal, do 
Judeo primeiramente, e do Grego : 

10 Mas a gloria, e a honra, e a paz sera 
dada a todo o obrador do bem, ao Judeo 
primeiramente, e ao Grego: 

11 Porque nao ha para com Deos accep- 
pao de pessoas. 

12 Porque todos os que sem Lei pecca- 
rao, sem Lei perecerao: e quantos com Lei 
peccarao, por Lei serao julgados. 

13 Porque nao sao justos diante de Deos 
os que ouvem a Lei: mas os que fazem o 
que manda a Lei serao justificados. 
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14 Porque quanto os Gentios, que nao 
tem Lei, fazem naturalmente as cousas, que 
sao da Lei, esses taes nao tendo semelhante 
Lei, a si mesmos servem de Lei: 

15 Os quaes mostrao a obra da Lei eserita 
nos seus coracoes, dando testemunho a elles 
a sua mesma consciencia, e os pensamentos 
de dentro, que humas vezes os accusao, e 
outras os defendem, 

16 No dia, em que Deos segundo o meu 
Evangelho ha de julgar as cousas occultas 
dos homens, por Jesu Christo. 

17 Mas se tu, que tens o sobrenome de 
Judeo, e repousas sobre a Lei, e te glorias 
em Deos : 

18 E sabes a sua vontade, e distingues o 
que he mais proveitoso, instruido pela Lei, 

19 Tu mesmo que presumes ser o guia 
dos cegos, o farol daquelles que estao em 
trevas, 

20 O Doutor dos ignorantes, o Mestre 
das crianpas, que tens a regra da sciencia, e 
da verdade na Lei. 

21 Tu pois, que a outro ensinas, nao te 
ensinas a ti mesmo : tu que pregas que se 
nao deve fiirtar, furtas : 

22 Tu que dizes que se nao deve com- 
metter adulteno, o commettes : tu que abo- 
minas os idolos, sacrilegamente os adoras : 

23 Tu que te glorias na Lei, deshonras a 
Deos pela transgressao da Lei. 

24 (Porque o nome de Deos por vos he 
blasfemado entre as Gentes, assim como 
esta escrito.) 

25 A circumcisao na verdade aproveita, 
se guardares a Lei: mas se fores transgres¬ 
sor da Lei, a tua circumcisao se converteo 
em prepucio. 

26 Pois se o incircumciso guardar os pre- 
ceitos da Lei: nao he verdade que o seu 
prepucio sera reputado como circumcisao ? 

27 E se o que naturalmente he incircum¬ 
ciso cumpre de todo o ponto a Lei, te jul- 
gara elle a ti, que com a letra, e com a cir¬ 
cumcisao es transgressor da Lei? 

28 Porque nao he Judeo o que o he ma- 
nifestamente : nem he circumcisao a que se 
faz exteriormente na carne : 

29 Mas he Judeo o que o he no interior: 
e a circumcisao do corapao he no espirito, 
nao segundo a letra : cujo louvor nao vem 
dos homens, senao de Deos. 

CAPITULO III. 
Vantagens dos Judeos sobre os Gentios. A 

elles he que Deos fez as suas promessas. 
A sua incredulidade nao destruird ajideli- 
dade de Deos. Todos sao peccadores, 
Judeos, e Gentios. A Lei a ninguem 
justifca, mas sim a fe em Jesu Christo, 
Ninguem logo se pode gloriar. 

UE tem pois de mais o Judeo ? ou que 
utilidade he a da circumcisao ? 

2 Muita vantagem logra em todas as ma- 

neiras. Principalmente porque lhes forao 
por certo confiados os oraculos de Deos. 

3 Que sera pois se alguns delies nao cr&- 
rao ? Por ventura a sua incredulidade des- 
truira a fidelidade de Deos? Nao por certo. 

4 Porque Deos he veraz : e todo o ho- 
mem mentiroso, segundo esta escrito: Para 
que sejas reconhecido por tiel nas tuas pala- 
vras : e venpas quando fores julgado. 

5 Se a nossa injustipa porem faz brilhar 
a justipa de Deos, que diremos ? Acaso 
Deos, que castiga com ira, he injusto ? 

6 (Como homem fallo.) Nao por certo : 
de outra maneira, como iulgara Deos a este 
Mundo? 

7 Porque se a verdade de Deos pela mi- 
nha mentira cresceo para gloria sua porque 
sou eu ainda assim julgado como peccador? 

8 E nao (como somos murmurados, e 
como alguns dizem que nos dizemos) que 
fapamos males para que venhao bens: a 
condemnapao dos quaes he justa : 

9 Que dizemos pois? logramos alguma 
vantagem sobrelles ? De nenhuma sorte. 
Porque ja tem os provado, que Judeos, e 
Gentios estao todos debaixo do peccado, 

10 Assim como esta escrito : Nao ha pois 
enhum justo: 

11 Nao ha quem entenda, nao ha quern 
busque a Deos : 

12 Todos se extraviarao, a. huma se fize- 
rao inuteis, nao ha quem fapa bem, nao ha 
nem se quer hum. 

13 A garganta delies he hum sepulcro 
aberto, com as suas linguas fabricavao en- 
ganos : Hum veneno de aspides se encobre’ 
debaixo dos labios delies : 

14 Cuja boca esta cheia de maldipao, e 
d’amargura. 

15 Os pes delles sao velozes para derra- 
mar sangue: 

16 A dor, e a infelicidade se acha nos 
caminhos delles : 

17 E nao conhecerao o caminho da paz : 
18 Nao ha temor de Deos diante dos 

olhos delles : 
19 Sabemos pois, que quanto a Lei diz, 

aquelles, que debaixo da Lei estao, o diz: 
para que toda a boca esteja fechada, e todo o 
Mundo fique sujeito a Deos : 

20 Porque pelas obras da Lei nao sera 
justificado nenhum homem diante delle. 
Porque pela Lei he que vem o conheci- 
mento do peccado. 

21 Mas agora sem a Lei se tem manifes- 
tado a justipa de Deos: testificada pela Lei, 
e pelos Profetas. 

22 E a justica de Deos he infundida pela 
fe de Jesu Christo em todos, e sobre todos 
os que creem nelle : porque nao ha nisto 
distinpao alguma ? 

23 Porque todos peccarao, e necessitao 
da gloria de Deos. 

24 Tendo sido justificados gratuitamente 
* 141 



AOS ROMANOS IV. V. 

por sua grapa, pela redcmppao que tem em 
Jesu Christo. 

25 Ao qual propoz Deos para ser victima 
de propiciapao pela fe no seu sangue, a fim 
de manifestar a sua justipa pela remissao 
dos delictos passados, 

26 Na paciencia de Deos, para demon- 
strapao da sua justipa neste tempo: a fim de 
que elle seja achado justo, e justificador da- 
quelle, que tem a fe de Jesu Christo. 

27 Onde esta logo o motivo de te glori- 
ares? Todo elle foi excluido. Porque Lei? 
Pela das obras ? Nao : mas pela Lei da fe. 

28 Concluimos pois que o homen he jus- 
tificado pela fe, sem as obras da Lei. 

29 Por ventura Deos so o he dos Judeos? 
nao o he elle tambem dos Gentios? Sim 
por certo, elle o he tambem dos Gentios. 

30 Porque na verdade nao ha senao hum 
Deos, que justifica pela fe os circumcidados, 
e que tambem pela fe justifica os incircum- 
eidados. 

31 Logo destruimos nos a Lei pela fe ? 
De nenhuma sorte: antes estabelecemos a 
mesma Lei. 

CAPITULO IV. 
Abrahao justificado pela fe, ainda antes de 

circumcidaclo. A sua circumcisao foi hum 
sinal da sua fo. As promessasfordo foitas 
Abrahao nao pela Lei, mais pelafo. A 
justipa da fo vein da graca. A fo vez a 
Abrahao pai de todos. Elle creo contra o 
que se Ihe representava que devia esperar. 
A sua ft Ihe foi imputada ajustiqa. Ella 
o sera tambem aos que o imitarem. 

QUE vantajem diremos pois ter achado 
Abrahao nosso pai segundo a carne ? 

2 Porque se Abrahao foi justificado pelas 
obras, tem de que se gloriar, mas nao diante 
de Deos. 

3 Que diz pois a Escritura ? Abrahao 
creo a Deos: e Ihe foi imputado a justipa. 

4 E ao que obra, nao se Ihe conta o jor- 
nal por grapa, mas por divida, 

5 Mas ao que nao obra, e crb naquelle, 
que justifica ao impio, a sua fe Ihe he im¬ 
putada a justipa, segundo o decreto da grapa 
de Deos. 

6 Como tambem David declara a bema- 
venturanpa do homem, a quem Deos at- 
tribue justipa sem obras : 

7 Bemaventurados aquelles, cujas iniqui- 
dades forao perdoadas, e cujos peccados tem 
sido cobertos. 

8 Bemaventurado o varao, a quem o Se- 
nhor nao imputou peccado. 

9 Ora esta bemaventuranpa esta somente 
na circumcisao, ou tambem no prepucio? 
Por quanto dizemos que a fe foi imputada a 
Abrahao ajustipa. 

10 Como Ihe foi ella pois imputada? na 
circumcisao, ou no prepucio ? Nao foi na 
circumcisao, mas sim no prepucio. 
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11 E recebeo o sinal da circumcisao, co- 
mo sello da justica da fe, que teve no pre¬ 
pucio : a fim de que fosse pai de todos os 
que crem estando no prepucio, de que tam¬ 
bem a elles lhes seja imputado a justipa: 

12 E seja pai da circumcisao; nao fo- 
mente aquelles que sao da circumcisao, 
senao tambem aos que seguem as pizadas da 
fe, que teve nosso pai Abrahao antes de ser 
cicumcidado. 

13 Porque a promessa a Abrahao, ou a 
sua posteridade, de que seria herdeiro do 
Mundo, nao foi pela Lei: mas pela justipa 
da fe. 

14 Porque se os da Lei, he que sao os 
herdeiros : fica anniquilada a fe, sem valor 
a promessa. 

15 Porque a Lei obra ira. Por quanto 
onde nao ha Lei, nao ha transgressao. 

16 Em consequencia do que pela fe he 
que sao os herdeiros, a fim de que por graca 
a promessa seja firme a toda a sua posteri¬ 
dade, nao somente ao que he da Lei, senao 
tambem ao que he da fe de Abrahao, que he 
pai de todos nos, 

17 (Como esta escrito: Eu pois te con- 
stitui pai de rnuitas gentes) diante de Deos, 
a quem havia crido, o qual da vida aos 
mortos, e chama as cousas que nao sao, co- 
mo as que sao. 

18 Elle creo em esperanpa contra a es- 
peranpa, que seria pai de rnuitas gentes, 
segundo o que se Ihe havia dito: Assim sera 
a tua descendencia. 

19 E nao fraqueou na fe, nem considerou 
o seu proprio corpo amortecido, sendo ja de 
quasi cem annos : nem que a virtude de 
conceber se achava extincta em Sara. 

20 Nao hesitou ainda com a mais leve 
desconfianpa na promessa de Deos, mas foi 
fortificado pela fe, dando gloria a Deos : 

21 Tendo por muito certo, que tambem 
he poderoso para cumprir tudo quanto pro- 
metteo. 

22 Por isso Ihe foi tambem imputado a 
'justipa. 
| 23 E nao esta escrito somente por elle, 
que Ihe foi imputado a justipa. 

24 Mas tambem por nos, a quem sera 
imputado, se crermos naquelle, que resurgio 
dos mortos, Jesu Christo nosso Senhor, 

25 O qual foi entregue por nossos pecca¬ 
dos, e resuscitou para nossa justificapao. 

CAPITULO V. 
A just foi adquirida pela fo nos fas esperar 

a gloria de jilhos de Deos. Jesu Christo, 
que morreo pelos impios, salvar-nos-ha, 
sendo justos. Todos sao mortos em Addo 
e todos viverdd por Jesu Christo. A sua 
graqa he mais abundante do que o peccado. 

TUSTIFICADOS pois pela fe, tenhamos 
paz com Deos por meio de nosso Senhor 

Jesu Christo: 
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2 Pelo qual temos tambera accesso pela 
fe a esta grapa, na qual estamos firmes, e 
nos gloriamos na esperanca da gloria dos 
filhos de Deos. 

3 E nao somente nesta esperanpa, mas 
tambem nas tribulapoes nos gloriamos : sa- 
bendo que a tribulapao produz paciencia: 

4 E a paciencia experiencia, e a experi- 
encia esperanpa, 

5 E a esperanpa nao traz confusao : por- 
que a caridade de Deos esta derramada em 
nossos corapoes pelo Espirito Santo, que 
nos foi dado. 

6 A que fim pois, quando nos ainda esta- 
vamos enfertnos, morreo Christo a seu tempo 
por huns impios ? 

7 Porque apenas ha quem morra por 
hum justo : ainda que algum se atreva tal- 
vez a morrer por hum bom. 

8 Mas Deos faz brilhar a sua caridade em 
nos: porque ainda quando eramos pecca- 
dores, em seu tempo 

9 Morreo Christo por nos : pois muito 
mais agora, que somos justificados pelo seu 
sangue, seremos salvos daira por elle mesmo. 

10 Porque se sendo nos inimigos, fomos 
reconciliados com Deos pela morte de seu 
Filho : muito mais estando ja reconciliados, 
seremos salvos por sua vida. 

11 E nao so fomos reconciliados: mas 
tambem nos gloriamos em Deos por nosso 
Senhor Jesu Christo, por quem agora temos 
recebido a reconciliapao. 

12 Por tanto assim como por hum ho- 
mem entrou o peccado neste Mundo, e pelo 
peccado a morte, assim passou tambem a 
morte a todos os homens por hum homem, 
no qual todos peccarao. 

13 Porque ate a Lei o peccado estava no 
Mundo : mas nao era imputado o peccado, 
quando nao havia Lei. 

14 Entretanto reinou a morte desde Adao 
ate Moyses, ainda sobre aquelles, que nao 
peccarao por hum transgressao semelhante 
a de Adao, o qual he figura do que havia 
de vir. 

15 Mas nao he assim o dom, como o 
peccado: porque se pelo peccado de hum 
morrerao muitos: muito mais a grapa de 
Deos, e o dom pela grapa de hum so ho¬ 
mem, que he Jesu Christo, abundou sobre 
muitos. 

16 E nao foi assim o dom, como o pec¬ 
cado por hum: porque o juizo na verdade 
se originou de hum peccado para condemna- 
pao : mas a grapa procedeo de muitos delic- 
tos para justificapao. 

17 Porque se pelo peccado de hum re¬ 
inou a morte por hum so homem: muito 
mais reinarao em vida por hum so que he 
Jesu Christo, os que recebem a abundancia 
da grapa, e do dom, e da justipa. 

18 Pois assim como pelo peccado de 
hum so incorrerao todos os homens na 

condemnapao: assim tambem pela justipa 
de hum so recebem todos os homens a jus- 
tificapao da vida. 

19 Porque assim como pela desobedien- 
cia de hum so homem, forao muitos feitos 
peccadores : assim tambem pela obediencia 
de hum so muitos se tornarao justos. 

20 E sobreveio a Lei para que abun- 
dasse o peccado. Mas onde abundou o 
peccado, superabundou a grapa : 

21 Para que assim como o peccado rei¬ 
nou para a morte : assim reine tambem a 
grapa pela justipa para a vida eterna, por 
meio de Jesu Christo nosso Senhor. 

CAPITULO VI. 
Por ser a graqa mais abundante que o pec¬ 

cado, nao deveinos por isso peccar por aug- 
mentar agraqa. 0 baptismo nos faz morrer 
ao peccado, para este nao tornar a reviver 
em nos. A agua representa em nos o se- 
pulcro de Jesu Christo. Por imitaqao 
deste nao devemos viver sendo para Deos. 
O estipendio, e paga do peccado he a 
morte: o da justiqa he a vida eterna. 

UE diremos pois ? Permaneceremos no 
peccado, para que abunde a grapa? 

2 Deos nos livre. Porque huma vez que 
ficamos mortos ao peccado, como vivere- 
mos ainda nelle ? 

3 Vos nao sabeis, que todos os que fo¬ 
mos baptizados em Jesu Christo, fomos 
baptizados na sua morte ? 

4 Porque nos fomos sepultados com elle 
para morrer ao peccado pelo baptismo : 
para que como Christo resurgio dos mortos 
pela gloria do Padre, assim tambem nos 
andemos em novidade de vida. 

5 Porque se nos fomos plantados junta- 
mente com elle a semelhanpa da sua morte : 
sello-hemos tambem igualmente na con- 
formidade da sua Resurreipao. 

6 Sabendo isto, que o nosso homem 
velho foi crucificado juntamente com elle, 
para que seja destruido o corpo do peccado, 
e nao sirvamos ja mais ao peccado. 

7 Porque o que he morto, justificado 
esta do peccado. 

8 E se somos mortos com CHRISTO : 
cremos que juntamente viveremos tambem 
com Christo : 

9 Sabendo, que tendo Christo resurgido 
dos mortos, ja nao morre, nem a morte 
tera sobrelle mais dominio. 

10 Porque em quanto a elle morrer pelo 
peccado, elle morreo huma so vez: mas em 
quanto ao viver, vive para Deos. 

11 Assim tambem vos considerai-vos, 
que estais certamente mortos ao peccado, 
porem vivos para Deos, em nosso Senhor 
Jesu Christo. 

12 Nao reine pois o peccado no vosso 
corpo mortal, de maneira que obedecais 
aos seus appetites. 
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13 Nem tao pouco offeregais os vossos 
membros ao peccado por instrumentos de 
iniquidade : mas offerecei-vos a Deos, como 
resuscitados dos mortos : e os vossos mem¬ 
bros a Deos, como instrumentos de jus- 
tiga. 

14 Porque o peccado vos nao dominara 
pois ja nao estais debaixo da Lei, mas de- 
baixo da graga. 

15 Pois que? Peccaremos, porque nao 
estamos debaixo da Lei, mas debaixo da 
graga ? Deos tal nao permitta. 

16 Nao sabeis, que seja qual for o a 
quern vos offereceis por servos para lire 
obedecer, ficais servos do mesrno a quern 
obedeceis, ou do peccado para a morte, ou 
da obediencia para a justica ? 

17 Porem grapas a Deos, que fostes 
servos do peccado, e haveis obedecido de 
corapao aquella forma de doutrina, a que 
tepdes sido entregues. 

18 E libertados do peccado, haveis sido 
feitos servos da justipa. 

19 Humanamente fallo, attendendo a 
fraqueza da vossa carne : que assim como 
para a maldade offerecestes os vossos mem¬ 
bros para que servissem a immundicia, e a 
iniquidade, assim para santificapao offerecei 
agora os vossos membros para que sirvao a 
justipa. 

20 Porque quando ereis escravos do pec¬ 
cado, fostes livres da justipa. 

21 Quefruto pois tivestes entao naquellas 
cousas, de que agora vos envergonhais ? 
Pois o fim dellas he morte. 

22 Mas agora que estais livres do pec¬ 
cado, e que haveis sido feitos servos de 
Deos, tendes o vosso fruto em santificapao, 
e por fim a vida eterna. 

23 Porque o estipendio do peccado, he 
a morte. Mas a grapa de Deos he a vida 
perduravel em nosso Senhor Jesu Christo. 

CAPITULO VII. 
Nos somos absoltos da Lei pela morte de Jesu 

Christo. A Lei augmenta o peccado. 
Jesu Christo no-lo faz veneer pelo seu 
Espirito. A Lei era santa; mas o ho- 
mem carnal a violava. Ella foi causa de 
recrescer o peccado. As paixoes do justo 
pelejiio contra elle. Elle nao faz o hem 
que deseja. A graga nos ha de livrar deste 
cativeiro. 

OR ventura ignorais vos irrnaos, (fallo 
pois com os que sabem a Lei) que a 

Lei so tern dominio sobre o homem, por 
quanto tempo elle vive ? 

2 Porque a mulher que esta sujeita ao 
marido, em quanto vive o marido, atada 
esta a Lei: mas se morrer seu marido, 
solta fica da Lei do marido. 

3 Logo se vivendo o marido, for achada 
com outro homem, sera chamada adultera : 
mas se morrer seu marido, livre fica da 
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Lei do marido: de maneira que nao he 
adultera se estiver com outro marido. 

4 Pelo que, irrnaos meus, tambem vos 
estais mortos a Lei pelo corpo de Christo: 
para que sejais de outro, do que resuscitou 
d’entre os mortos, a fim de que demos fruto 
a Deos. 

5 Porque em quanto estavamos na carne, 
as paixoes dos peccados, que havia pela 
Lei, obravao em nossos membros, para 
darem fruto a morte, 

6 Mas agora soltos estamos da Lei da 
morte, na qual estavamos prezos, de sorte 
que sirvamos em novidade de espirito, e 
nao na velhice la letra. 

7 Que diremos logo ? He a Lei peccado ? 
Deos nos livre de tal cuidarmos. Mas eu 
nao conheci o peccado, senao pela Lei: 
porque eu nao conheceria a concupiscencia, 
se a Lei nao dissera: Nao cubiparas. 

8 E o peccado, tomando occasiao pelo 
mandamento, obrou em mim toda a con¬ 
cupiscencia. Porque sem a Lei o peccado 
estava morto. 

9 E eu nalgum tempo vivia sem Lei. 
Mas quando veio o mandamento, reviveo o 
peccado. 

10 E eu sou morto: e o mandamento 
que me era para vida, esse foi achado que 
me era para morte. 

11 Porque o peccado tomando occasiao 
do mandamento, me enganou, e me matou 
pelo mesrno mandamento. 

12 Assim que, a Lei he na verdade 
santa, e o mandamento he santo, e justo e 
bom. 

13 Logo o que he bom, se tem feito 
morte para mim? Nao por certo. Mas o 
peccado, para se mostrar peccado, pro- 
duzio em mim a morte por bem: a fim de 
que o peccado se faga excessivamente pec- 
cador pelo mandamento. 

14 Porque sabemos que a Lei he espiri- 
tual; mas eu sou carnal, vendido para 
estar sujeito ao peccado. 

15 Porque eu nao approvo o que fago: 
porque nao fago esse bem, que quero : mas 
o mal que aborreco, esse he que fago. 

16 Se eu porem fago o que nao quero : 
consinto com a Lei, tendo-a por boa. 

17 E neste caso nao sou eu ja o que 
fago isto, mas sim o peccado, que habita 
em mim. 

18 Porque eu sei que em mim, quero 
dizer, na minha carne, nao habita o bem. 
Porque o querer o bem, eu o acho em mim : 
mas nao acho o meio deo fazer perfeitamente. 

10 Porque eu nao fago o bem, que quero : 
mas fago o mal, que nao quero. 

20 Se eu porem fago o que nao quero: 
nao sou eu ja o que o fago, mas he sim o 
peccado, que habita em mim. 

21 Por tanto querendo eu fazer o bem, 
acho a Lei de que o mal reside em mim : 
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22 Porque eu me deleito na Lei de 
Deos, segundo o homem interior: 

23 Mas sinto nos meus membros outra 
Lei, que repugna a Lei do meu espirito, e 
que me faz cativo na Lei do peccado, que 
esta nos meus membros. 

24 Infeliz homem eu; quem me livrara 
do corpo desta morte ? 

25 A grapa de Deos por Jesu Christo 
nosso Senhor. Assim que eu mesmo sirvo 
a Lei de Deos, segundo o espirito: e sirvo 
a Lei do peccado, segundo a came. 

CAPITULO VIII. 
Os que vivem em Jesu Christo sao izentos 

da condemnaqdo. Clles anddo segundo o 
espirito: e os que sao levados pelo Espirito 
de Deos, sao filhos de Deos, e gozdo da 
esperanca da gloria futura. Tudo aos 
escolhidos cedem em hem. Nenhuma cousa 
os pdde separar do amor de Jesu Christo. 

A GORA pois nada de condemnapao tem 
os que estao em Jesu Christo, os quaes 

nao andao segundo a carne. 
2 Porque a Lei do espirito de vida em 

Jesu Christo me livrou da Lei do peccado, 
e da morte. 

3 Por quanto o que era impossivel a 
Lei, em razao„ de que se achava debilitada 
pela carne : enviando Deos a seu Filho em 
semelhanpa de carne de peccado, ainda do 
peccado condemnou ao peccado na came, 

4 Para que a justificapao da Lei se cum- 
prisse em nos, que nao andamos segundo a 
carne, mas segundo o espirito. 

5 Porque os que sao segundo a carne: 
gostao das cousas que sao da carne : mas os 
que sao segundo o espirito : percebem as 
cousas que sao do espirito. 

6 Ora a prudencia da carne he morte : 
mas a prudencia do espirito he vida, e paz. 

7 Porque a sabedoria da carne he inimiga 
de Deos: pois nao he sujeita a Lei de Deos: 
nem tao pouco o pode ser. 

8 Os que vivem pois segundo a carne, 
nao podem agradar a Deos. 

9 Vos porem nao viveis segundo a carne, 
mas segundo o espirito : se he que o espirito 
de Deos habita em vos. Mas se algum nao 
tem o espirito de Christo : este tal nao he 
delle. 

10 Porem se Christo esta em vos : o cor¬ 
po verdadeiramente esta morto pelo pecca¬ 
do, mas o espirito vive pela justificapao. 

11 Porque se o Espirito daquelle, que 
resuscitou dos mortos a Jesus, habita em 
vos: aquelle, que resuscitou dos mortos a 
Jesu Christo, tambern dara vida aos vossos 
corpos mortaes, pelo seu Espirito, que ha¬ 
bita em vos. 

12 Por tanto, irmaos, somos devedores 
nao a carne, para que vivamos segundo a 
carne. 

13 Porque se vos viverdes segundo a 
[Port Test.] 

carne, morrereis; mas se vos pelo espirito 
fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. 

14 Porque todos os que sao levados 
pelo Espirito de Deos, estes taes sao filhos 
de Deos. 

15 Porque vos nao recebestes o espirito 
de escravidao, para eslardes outra vez com 
temor, mas recebestes o espirito d’adoppao 
de filhos, segundo o qual clamamos, dizen- 
do: Pai, Pai. 

16 Porque o mesmo Espirito da testemu- 
nho ao nosso espirito, de que somos filhos 
de Deos. 

17 E se somos filhos, tambem herdeiros: 
herdeiros verdadeiramente de Deos, e coher- 
deiros de Christo : se he que todavia nos 
padecemos com elle, para que sejamos tam¬ 
bem com elle glorificados. 

18 Porque eu tenho para mim, que as 
penalidades da presente vida, nao tem pro- 
porpao alguma com a gloria vindoura que se 
manifestara em nos. 

19 Pelo que a expectapao da creatura, he 
esperar aneiosamente a manifestapao dos 
filhos de Deos. 

20 Porque a creatura esta sujeita a vai- 
dade, nao por seu querer, mas pelo daquelle, 
que a sujeitou com a esperanpa: 

21 Porque tambem a mesma creatura 
sera livre da sujeipao a corruppao, para par- 
ticipar da liberdade da gloria dos filhos de 
Deos. 

22 Porque sabemos que todas as crea- 
turas gemem, e estao com dores de parto 
ategora. 

23 E nao so ellas, mas tambem nos mes- 
mos, que temos as primicias do Espirito, 
tambem nos gememos dentro de nos mes- 
mos, esperando a adoppao de filhos de Deos, 
a redemppao do nosso corpo. 

24 Porque na esperanpa he que temos 
sido feitos salvos. Ora a esperanpa que se 
ve, nao he esperanpa: porque o que qual- 
quer ve, como o espera ? 

25 E se o que nao vemos, esperamos: 
por paciencia o esperamos. 

26 E assim mesmo o Espirito ajuda tam¬ 
bem a nossa fraqueza : porque nao sabemos 
o que havemos de pedir, como convem: 
mas o mesmo Espirito ora por nos com 
gemidos inexplicaveis. 

27 E aquelle, que esquadrinha os cora- 
poes, sabe o que deseja o Espirito : porque 
elle so pede segundo Deos pelos Santos. 

28 Ora nos sabemos que aos que amao a 
Deos, todas as cousas lhes contribuem para 
seu bem, aquelles que segundo o seu decreto 
sao chamados Santos. 

29 Porque os que elle conheceo na sua 
presciencia tambem os predestinou para se¬ 
rein conformes a imagem de seu Filho, para 
que elle seja o primogenito entre muitos 
irmaos. 

30 E aos que predestinou, a estes tambem 
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chamou: e aos que chamou, a estes tam- 
bem justificou: e aos que justificou, tambem 
os glorificou. 

31 Pois que diremos a vista destas cou- 
sas ? Se Deos he por nos, quem sera contra 
nos ? 

32 O que ainda a seu proprio Filho nao 
perdoou, mas por nos todos o entregou: 
como, nao nos deo tambem com elle todas 
as cousas ? 

33 Quem formara aeeusapao contra os 
escolhidos de Deos? sendo Deos o que os 
justifica, 

34 Quem he o que os condemnara? Jesu 
Christo, que morreo, ou para melhor dizer, 
que tambem resuscitou, que esta k mao 
direita de Deos, que tambem intercede por 
nos. 

35 Quem nos separara pois do amor de 
Christo ? sera a tribulacao ? ou a angustia ? 
ou a fome.? ou a desnudez? ou o perigo? 
ou a perseguif ao ? ou a espada ? 

36 (Assim como esta escrito: Porque por 
amor de ti somos entregues a morte cada 
dia; somos reputados como ovelhas para o 
matadouro.) 

37 Mas em todas estas cousas sahimos 
vencedores por aquelle que nos amou. 

38 Porque eu estou certo, que nem a 
morte, nem a vida, nem os Anjos, nem os 
Principados, nem as Virtudes, nem as cousas 
presentes, nem as futuras, nem a violencia, 

39 Nem a altura, nem a profundidade, 
nem outra creatura alguma nos podera a- 
partar do amor de Deos, que esta em Jesu 
Christo Senhor nosso. 

CAPITULO IX. 
Afflige-se Paulo com a perdigdo dos Judeos. 

Ella nao frustra as divinas promessas: 
porque o objccto das promessas de Deos 
sdo os filhos de Abrahao, segundo a eleicdo, 
e nao segundo a came. Isaac, e Jacob 
fordo os filhos da promessa, e nao Ismael, 
nem os outros. Deos he Senhor das suas 
miser icordias. Elle endurece a quem quer. 
O que era povo seu, deixa de o ser ; e o 
que o nao era, vein a ser seu povo. Os 
Judeos com a Lei perderao-se ; os Gen- 
tios pelaf'c em Jesu Christo salvdrdo-se. 

U digo a verdade em Christo, nao minto, 
dando-me testemunho a minha consci- 

encia no Espirito Santo : 
2 Que tenho grande tristeza, e continua 

dor no meu corapao. 
3 Porque eu mesmo desejara ser ana¬ 

thema por Christo, por amor de meus ir- 
maos, que sao do mesmo sangue que eu 
segundo a carne, 

4 Que sao os Israelitas dos quaes he a 
adopf ao de filhos, e a gloria, e a allianpa, e 
a legislacao, e o culto, e as promessas : 

5 Cujos pais sao os mesmos, de quem 
Uescende tambem Christo segundo a carne, 
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que he Deos sobre todas as cousas bemdito 
por todos os seculos. Amen. 

6 E nao que a palavra de Deos haja fal- 
tado. Porque nem todos os que sao de Is¬ 
rael, estes taes sao Israelitas : 

7 Nem os que sao linhagem de Abrahao, 
todos sao seus filhos: mas de Isaac sahira 
huma estirpe que ha de ter o teu nome : 

8 Isto he, nao os que sao filhos da carne, 
esses taes sao filhos de Deos: mas os que 
sao filhos da promessa, se reputao por de- 
scendentes. 

9 Porque a palavra da promessa he esta r 
Por este tempo virei: e Sara tera hum filho. 

10 E nao somente ella: mas tambem 
Rebecca de hum ajuntamento que teve com 
Isaac nosso pai, concebeo. 

11 Porque nao tendo elles ainda nascido, 
nem tendo ainda feito bem, ou mal algum, 
(para que o decreto de Deos ficasse firme 
segundo a sua eleipao) 

12 Nao por respeito as suas obras, mas 
por causa da vocapao de Deos, lhe foi dito 
a ella: 

13 O mais velho pois servira ao mais 
mofo, segundo o que esta escrito : eu arnei 
a Jacob, e aborreci a Esau. 

14 Pois que diremos? ha por ventura em 
Deos injustipa ? He certo que nao. 

15 Porque elle disse a Moyses : Eu terei 
misericordia, com quem me aprouver ter 
misericordia : e terei piedade, com quem 
me aprouver ter piedade. 

16 Logo isto nao depende do que quer, 
nem do que corre, mas de usar Deos da sua 
misericordia. 

<17 Porque diz a Escritura a Farao: Para 
isto mesmo pois eu te levantei, para mostrar 
em ti o meu poder : e para que seja annun- 
ciado o meu Nome por toda a terra. 

18 Logo elle tem misericordia de quem 
quer, e ao que quer endurece 

19 Nestes terrnos dir-me-has tu agora: 
De que se queixa elle ainda ? por quanto 
quem he o que resiste a sua vontade ? 

20 Mas 6 homem, quem es tu, para re- 
plicares a Deos ? Por ventura o vaso de 
barro diz a quem o fez: Porque me fizeste 
assim ? 

21 Acazo nao tem poder o oleiro para 
fazer por certo d’huma mesma massa hum 
vaso para honra, e outro para ignominia ? 

22 Do que te nao deves queixar, se que- 
rendo Deos mostrar a sua ira, e fazer mani¬ 
festo o seu poder, soffreo com muita pa- 
ciencia os vasos de ira apparelhados para a 
morte, 

23 A fim de mostrar as riquezas da sua 
gloria sobre os vasos de misericordia, que 
preparou para a gloria. 

24 Os quaes somos nos, a quem elle 
tambem chamou nao so dos Judeos, mas 
ainda dos Gentios, 

25 Assim como elle diz em Oseas : Cha- 
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tnarei povo meu, ao que nao era meu povo; 
e amado, ao que nao era amado : e que 
alcanfou misericordia, ao que nao havia 
alcanyado misericordia. 

26 E acontecera isto: No lugar, era que 
lhes foi dito: Vos nao sois povo meu: alii 
serao chamados filhos de Deos vivo. 

27 E pelo que toca a Israel, delle clama 
Isaias : se for o numero dos fillios d’Israel 
como a area do mar, as reliquias serao salvas. 

28 Por quanto a palavra sera consum- 
madora, e abbreviadora em justipa: porque 
o Senhor fara abbreviada a palavra sobre a 
terra: 

29 E assim como predisse Isaias: Se o 
Senhor dos exercitos nos nao tivera deixado 
alguns da nossa gerapao, estariamos nos 
feitos semelhantes a Sodoma, e taes como 
Gomorrha. 

30 Que diremos pois? Que os Gentios 
que nao seguiao a justipa, abraparao a jus¬ 
tipa : e a justipa, que vem da fe. 

31 Mas Israel, que seguia a Lei da jus¬ 
tipa, nao chegou a Lei da justipa. 

32 Porque, causa? Porque, nao pela 
fe, mas como se ella se podesse alcanpar 
pelas obras: porque tropeparao na pedra 
de tropepo, 

33 Conforme o que esta escrito : Eis-ahi 
ponho eu em Siao o que he a pedra de tro-> 
pepo, e a pedra d’escandalo : e todo aquelle 
que ere nelle, nao sera confundido. 

CAPITULO X. 
Ora Paulo pela salvagdo dos Judeos. 0 zelo 

destes nao he segundo a sciencia. Elies 
ignorao o Jim da Lei, que he Jesu Christo. 
A justiqa nao consiste nas obras, mas na 
fe viva. A fe he para todos, mas he ne- 
cessario que haja Missionarios, que a pre- 
guern. Todos auvirao a ft, mas so os 
Gentios a receberdo. 

RMAOS, por certo que o bom desejo do 
meu corapao, e a minha orapao a Deos, 

he para que elles consigao a salvacao. 
2 Pois eu lhes dou testemunho de que 

elles tem zelo de Deos, mas nao segundo 
a sciencia. 

3 Porque nao conhecendo a justipa de 
Deos e querendo estabelecer a sua propria, 
nao se sujeitarao a justipa de Deos. 

4 Porque o fim da Lei he Christo, para 
justificar a todo o que ere. 

5 Ora Moyses acerca da justipa, que vem 
da Lei, escreveo, que o homem que obser- 
var os seus Mandamentos, achara a vida 
nelles. 

6 Mas a justipa que vem da fe, diz 
assim; Nao digas no teu corapao: quem 
subira ao Ceo ? isto he, a trazer do alto a 
Christo; 

7 Ou quem descera ao abysmo ? isto he, 
para tornar a trazer a Christo d’entre os 
mortos. 

8 Mas que diz a Escritura ? Perto esta 
a palavra na tua boca, e no teu corapao: 
esta he a palavra da fe, que pregamos. 

9 Porque se confessares com a tua boca 
ao Senhor Jesus, e creres no teu corapao, 
que Deos o resuscitou d’entre os mortos, 
seras salvo. 

10 Porque com o corapao se ere para 
alcancar a justipa: mas com a boca se faz 
a confissao para conseguir a salvacao. 

11 Porque diz a Escritura: Todo o que 
ere nelle, nao sera confundido. 

12 Porque nao ha distincao de Judeo, e 
de Grego: posto que hum mesmo he o Se¬ 
nhor de todos, rico para com todos os que 
o invopao. 

13 Porque todo aquelle, quem quer que 
for, o que invoear o nome do Senhor, sera 
salvo. 

14 Como invocarafi pois a aquelle, em 
quem nao crerao? Ou como crerao aquelle, 
que nao ouvirao ? E como ouvirao sem 
pregador ? 

15 Porem como pregarao elles se nao 
forem enviados ? assim como esta escrito : 
Que formosos sao os pes dos que annun- 
ciao a paz, dos que annunciao os bens! 

16 Mas nem todos obedecem ao Evan- 
gelho. Porque Isaias diz ; Senhor, quem 
creo ao que nos ouvio pregar? 

17 Logo a fe he pelo ouvido, e o ouvido 
pela palavra de Christo. 

18 Mas pergunto: Acaso elles nao tem 
ouvido ? Sim por certo, pois por toda a 
terra sahio o som delles, e ate aos limites 
da redondeza da terra as palavras delles. 

19 Pergunto mais: Acaso Israel nao o 
soube ? Moyses he o primeiro que lhe diz : 
Eu vos metterei em ciume com huma, que 
nao he gente : eu vos provocarei a ira con¬ 
tra huma gente ignorante. 

20 E Isaias se atreve a mais, e diz : Fui 
achado dos que me nao buscavao : clara- 
mente me descobri aos que nao perguntavao 
por mim. 

21 E a Israel diz: Todo o dia abri as 
minhas maos a hum povo incredulo, e 
rebelde. 

CAPITULO XI. 
Deos reservou para si alguns dos Judeos. 

Isto foi pela eleigao de Deos, e nao pelas 
obras dos homens. Os outros fiedrao na 
sua cegueira. A sum per da, que deo occa- 
sido a se salvarern os Gentios, deve no 
exemplo destes achar o seu remedio. A 
sua conversao sera util para todo o Mundo. 
Os Gentios nao devein desprezar os Judeos. 
Os Judeos sao ramos naturaes da oliveira: 
os Gentios ramos enxertados do zambu- 
jeiro. Osjuizos de Deos sdo incomprehen- 
siveis. 

IGO pois agora: Rejeitou Deos acaso 
o seu povo? Nao por certo. Porque 
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eu tambem sou Israelita, do sangue de 
Abrahao, da tribu de Benjamin. 

2 Nao rejeitou Deos o seu povo, que elle 
conheceo na sua presciencia. Por ventura 
nao sabeis vos, o que a Escritura refere de 
Elias: de que modo pede elle justipa a 
Deos contra Israel? 

3 Senhor, matarao os teus Profetas, der- 
ribarao os teus Altares: e eu fiquei sosinho, 
e elles me procurao tirar a vida. 

4 Mas que lhe disse a resposta de Deos ? 
Eu reservei para mim sete mil homens, que 
nao dobrarao os joelhos diante de Baal. 

5 Do mesmo modo pois ainda neste 
tempo, segundo a eleicao da sua grapa, 
salvou Deos a hum pequeno niimero, que 
elle reservou para si. 

6 E se isto foi por grapa, nao foi ja 
pelas obras : doutra sorte a. grapa ja nao 
sera grapa. 

7 Que diremos logo? senao que Israel 
nao conseguio o que buscava: e que os es- 
colhidos o conseguirao: e que os mais forao 
obcecados: 

8 Assim como esta escrito : Deos lhes 
deo hum espirito de estupidez: olhos para 
que nao vejao, e ouvidos para que nao 
oupao, ate ao presente dia. 

9 E David diz : A meza delles se lhes 
converta em lapo, e em prizao, e em escan- 
dalo, e em paga. 

10 Escurecidos sejao os olhos delles para 
que nao vejao: e incurvado sempre o seu 
espinhapo. 

11 Digo pois: Acaso tropeparao elles 
de maneira que cahissem ? Nao por certo. 
Mas pelo peccado delles, veio a salvapao 
aos Gentios, para incitallos a imitapao. 

12 Porque se o peccado delles sao as 
riquezas do Mundo, e o menoscabo delles 
as riquezas dos Gentios: quanto mais a 
plenitude delles? 

13 Porque comvosco fallo, 6 Gentios: 
Em quanto eu na verdade for Apostolo das 
Gentes, honrarei o meu ministerio, 

14 Para ver se d’algum modo posso 
mover a emulapao aos da minha napao, e 
fazer que se salvem alguns delles. 

15 Porque se a perda delles he a recon- 
ciliapao do Mundo : que sera o seu restabe- 
lecimento, senao huma vida restaurada dentre 
os mortos? 

16 Se as primicias porem sao santas, 
tambem o he a massa: e se he santa a raiz, 
tambem o sao os ramos. 

17 E se alguns dos ramos forao quebra- 
dos, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado 
nelles, e tens sido participante da raiz, e do 
succo da oliveira, 

18 Nao te jactes contra os ramos. Por¬ 
que se te j actas: tu nao sustentas a raiz, 
mas a raiz a ti. 

19 Porem diras: Os ramos forao que- 
brados, para que eu seja enxertado. 
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20 Bern : por sua incredulidade forao 
quebrados. Mas tu pela fe estas firme: 
pois nao te ensoberbecas por isso, mas teme. 

21 Porque se Deos nao perdoou aos ra¬ 
mos naturaes: deves tu temer que elle te 
nao perdoe a ti. 

22 Considera pois a bondade, e a seve- 
ridade de Deos: a severidade por certo para 
com aquelles, que cahirao : e a bondade de 
Deos sara comtigo, se permaneceres na 
bondade : d’outra maneira tambem tu seras 
cortado. 

23 E ainda dies, senao permanecerem 
na incredulidade, serao enxertados: pois 
Deos he poderoso para enxertallos de novo. 

24 Porque se tu foste cortado do natural 
zambujeiro, e contra a tua natureza foste 
enxertado em boa oliveira: quanto mais 
aquelles, que sao naturaes, serao enxerta¬ 
dos na sua propria oliveira? 

25 Mas nao quero, irmaos, que vos igno- 
reis este mysterio: (para que nao sejais 
sabios em vos mesmos) que a cegueira veio 
em parte a Israel, ate que haja entrado a 
multidao das Gentes, 

26 E que assim todo Israel se salvasse, 
como esta escrito: Vira de Siao hum, que 
seja Libertador, e que desterre a impiedade 
de Jacob. 

27 E esta sera com elles a minha allianca : 
quando eu tirar os seus peccados. 

28 He verdade que quanto ao Evange- 
lho, elles agora sao aborrecidos pos vossa 
causa: mas quanto a eleipao, elles sao mui 
queridos por amor de seus pais. 

29 Porque os dons, e a vocacao de Deos 
sao immutaveis. 

30 Porque assim como tambem vos em 
algum tempo nao crestes a Deos, e agora 
haveis alcanpado misericordia pela incredu¬ 
lidade delles: 

31 Assim tambem estes agora nao crerao 
na vossa misericordia: para que elles al- 
cancem tambem misericordia. 

32 Porque Deos a todos encerrou na in¬ 
credulidade : para usar com todos de mise¬ 
ricordia. 

33 O’ profundidade das riquezas da sa- 
bedoria, e da sciencia de Deos: quao in- 
comprehensiveis sao os seus juizos, e quao 
inexcrutaveis os seus caminhos ! 

34 Porque quem conheceo a mente do 
Senhor ? Ou quem foi o seu Conselheiro ? 

35 Ou quem lhe deo alguma cousa pri- 
meiro, para esta lhe haver de ser recom- 
pensada? 

36 Porque delle, e por elle, e nelle 
existem todas as cousas: a elle seja dada 
gloria por todos os seculos. Amen. 

CAPITULO XII. 
Exhorta Paulo os Romanos a se offerecerem 

a Deos como vidimus; a nao se conforma- 
rem com este seculo; a conheccrem o que 
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Deos qucr delies ; a serem sabios com mo- 
deragao. Todos pois se devem ajudar 
mutuamente como membros d'kum mesmo 
corpo. Cada hum deve cmpregar os sens 
talentos a bem de todos. Sobre tudo os 
exhort a o Apostolo a caridade com os pro- 
ximos, ate chegarem a fazer bem aos que 
Ihes fazem rnal. 

^ SS1M que pela misericordia de Deos, 
x vos rogo irmaos, que offereyais os vos- 

sos corpos como huma hostia viva, santa 
agradavel a Deos, que he o culto racional 
que lhe deveis. 

2 E nao vos conformeis com este seculo, 
mas reformai-vos em novidade do vosso 
espirito : para que experimenteis qual he a 
vontade de Deos, boa, e agradavel, e per- 
feita. 

3 Porque pela gra^a que me foi dada, 
digo a todos os que estao entre vos : Que 
nao saibao mais do que convem saber, mas 
que saibao com temperan9a: e cada hum 
conforme Deos lhe repartio a medida da fe. 

4 Porque da maneira que em hum corpo 
temos muitos membros, mas todos os mem¬ 
bros nao tern huma mesma fun^ao : 

5 Assim ainda que muitos, somos hum 
so corpo em Christo, e cada hum de nos 
membros huns dos outros. 

6 Mas temos dons differentes segundo a 
gra^a que nos foi dada: ou seja profecia, 
segundo a proporcao da fe, 

7 Ou ministerio em administrar, ou o 
que ensina em doutrina, 

8 O que admoesta em exhortar, o que 
reparte em simplicidade, o que preside em 
vigilancia, o que se compadece em alegria. 

9 O amor seja sem fingimento. Abor- 
recei o mal, adheri ao bem: 

10 Amai-vos reciprocamente com amor 
fraternal: Adiantai-vos em honrar huns aos 
outros : 

11 No cuidado que deveis ter nao sejais 
preguicosos: Sede fervorosos de espirito: 
Servi ao Senhor: 

12 Na esperanpa alegres: Na tribulapao 
soffridos: Na orapao perseverantes : 

13 Soccorrei as necessidades dos Santos: 
Exercitai a hospitalidade. 

14 Abenfoai aos que vos perseguem: 
aben^oai-os, e nao os praguejeis. 

15 Alegrai-vos com os que se alegrao, 
chorai com os que chorao: 

16 Tende entre vos huns mesmos senti- 
mentos: Nao blasoneis de cousas altas, 
mas accommodai-vos as humildes: Nao 
sejais sabios aos vossos olhos : 

17 Nao torneis a ninguem mal por mal : 
procurando bens nao so diante de Deos, 
mas tambem diante de todos os homens. 

18 Se pode ser, quanto estiver da vossa 
parte, tendo paz com todos os homens : 

19 Nao vos vingueis a vos mesmos, 6 
carissimos, mas dai lugar a ira: porque 
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esta escrito: A mim me pertence a vin- 
ganpa : eu retribuirei, diz o Senhor. 

20 Antes pelo contrario, se o teu inimigo 
tiver fome, da-lhe de comer: se tern sede, 
da-lhe de beber: porque se isto fizeres, 
amontoaras brazas vivas sobre a sua cabefa. 

21 Nao te deixes veneer do mal, mas 
vence o mal com o bem. 

CAPITULO XIII. 
Todos devem obedecer aos Principes. 0 sen 

poder vein de Deos. O que Ihes resiste, 
condemna-se. Elies nao sdo para temer, 
sendo aos maos. Deos Ihes deo a espada 
para castigar. A consciencia nos obriga 
a estarmos-lhes sujeitos. Os tributos sdo 
devidos aos Principes por serem Ministros 
de Deos. Nao se Ihes devem negar os 
sens direitos. O amor do proximo he o 
complemento da Lei. O tempo da graga 
nos obriga particularmente a este amor. 
Este tempo he o tempo da luz, tempo ini¬ 
migo do vicio, e destinado as virtudes, e d 
imitagao de Jesu Christo. 

rPODO o homem esteja sujeito as Potes- 
J tades superiores. Porque nao ha Po- 

testade, que nao venha de Deos : e as que 
ha, essas forao por Deos ordenadas. 

2 Aquelle pois, que resiste a Potestade, 
resiste a ordenapao de Deos. E os que 
lhe resistem, a si mesmos trazem a con- 
demna^ao. 

3 Porque os Principes nao sao para 
temer, quando se faz o que he bom, mas 
quando se faz o que he mao. Queres tu 
pois nao temer a Potestade ? Obra bem: 
e teras louvor della mesma : 

4 Porque o Principe he Ministro de 
Deos para bem teu. Mas se obrares mal, 
teme: porque nao he debalde que elle traz 
a espada. Por quanto elle he Ministro de 
Deos: vingador em ira contra aquelle que 
obra mal. 

5 He logo necessario que lhe estejais 
sujeitos, nao somente pelo temor do castigo, 
mas tambem por obriga^ao de consciencia. 

6 Porque por esta causa pagais tambem 
tributos: pois sao Ministros de Deos, ser- 
vindo-o nisto mesmo. 

7 Pagai pois a todos o que lhe he divido: 
a quem tributo, tributo : a quem imposto, 
imposto: a quem temor, temor: a quem 
honra, honra. 

8 A ninguem devais cousa alguma; se- 
nao he o amor, com que vos arneis huns 
aos outros: porque aquelle, que ama ao 
proximo, tem cumprido com a Lei. 

9 Porque estes Mandamentos de Deos 
Nao commetteras adulterio : Nao mataras: 
Nao furtaras : Nao diras falso testemunho : 
Nao cubifaras : E se ha algum outro man- 
damento, todos elles vem a resumir-se nesta 
palavra : Amaras a teu proximo, como a ti 
mesmo. 
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10 O amor do proximo nao obra mal. 
Logo a caridade he o complemento da Lei. 

11 E pratiquemos isto sabendo que he 
chegado o tempo : que he ja hora de nos 
levantarmos do somno. Por quanto agora 
esta mais perto a nossa salvapao, que quan- 
do recebemos a fe. 

12 A noite passou, e o dia vem ehe- 
gando. Deixemos pois as obras das trevas, 
e vistamo-nos das armas da luz. 

13 Caminhemos como de dia honesta- 
mente : nao em glotonarias, e borracheiras, 
nao em deshonestidades, e dissolufoes, nao 
em contendas, e emulacoes : 

14 Mas revesti-vos do Senhor Jesus 
Christo : e nao fa^ais caso da carne em 
seus appetites. 

CAPITULO XIV. 
Os valentes devem supportar os fracos, e os 

fracos nao devein condemnar os valentes. 
Nao devemos julgar a nossos irtnaos. Je¬ 
sus Christo he o Juiz de n'os todos. Im- 
porta nao escandalizar aquelles, por quern 
Jesu Christo morreo. 0 Reino de Deos 
consiste na caridade. He melhor abster- se 
hum das cousas permittidas, do que usar 
deltas com perigo doutrem. O que obra 
contra a sua consciencia, perde-se. 

A O que he pois ainda fraco na fe, aju- 
dai-o, nao com debates de opinioes. 

2 Porque hum ere que pode comer de 
tudo : outro porem que he fraco nao come 
senao legumes. 

3 O que come, nao despreze ao que nao 
come; e o que nao come, nao julgue ao 
que come : porque Deos o recebeo por seu. 

4 Quem es tu, que julgas o servo alheio. 
Para seu Senhor esta em pe, ou cahe : mas 
elle estara firme: porque poderoso he Deos 
para o segurar. 

5 Porque hum faz differenpa entre dia, 
e dia : outro porem considera iguaes todos 
os dias : cada hum abunde em seu sentido. 

6 O que distingue o dia, para o Senhor 
o distingue. E o que come, para o Senhor 
come : porque a Deos da gramas. E o que 
nao come, para o Senhor nao come, e da 
grafas a Deos. 

7 Porque nenhum de nos vive para si, e 
nenhum de nos morre para si. 

8 Porque se vivemos, para o Senhor vive- 
mos: se morremos, para o Senhor morre- 
rnos. Logo ou nos vivamos, ou morramos, 
sempre somos do Senhor. 

9 Porque por isso he que morreo Christo, 
e resuscitou: para ser Senhor tanto de 
mortos, como de vivos. 

10 E tu porque julgas a teu irmao? Ou 
porque desprezas tu a teu irmao ? Pois 
todos compareceremos ante o tribunal de 
Christo. 

11 Porque escrito esta: Por minha vida, 
diz o Senhor, que ante mim se dobrara todo 
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o joelho: e toda a lingua darh louvor a 
Deos. 

12 E assim cada hum de nos dara conta 
a Deos de si mesmo. 

13 Nao nos julguemos pois mais huns 
aos outros; antes cuidai bem nisto, em 
nao pordes tropejo ou escandalo ao vosso 
irmao. 

14 Eu sei, e estou persuadido no Senhor 
Jesus, que nenhuma cousa ha immunda de 
sua natureza, senao para aquelle que a tem 
por tal, para esse he que ella he immunda. 

15 Pois se por causa da comida entris- 
teces tu a teu irmao: ja nao andas segundo 
a caridade. Nao percas tu pelo teu manjar 
aquelle por quem Christo morreo. 

16 Nao seja pois blasfemado o nosso bem. 
17 Porque o Reino de Deos nao he 

comida, nem bebida: mas justija, e paz, e 
gozo no Espirito Santo ; 

18 E quem nisto serve a Christo, agrada 
a Deos, e he approvado dos homens. 

19 Pelo que sigamos as cousas que sao 
de paz : e as que sao de edifica^ao, guar- 
demo-las assim huns como outros. 

20 Nao queiras destruir a obra de Deos 
por causa da comida: todas as cousas na 
verdade sao limpas : mas he mao para o 
homem que come com escandalo. 

21 Bom he nao comer carne, nem beber 
vinho, nem cousa em que teu irmao acha 
trope^o, ou se escandaliza, ou se enfraquece. 

22 Tu tens fe ? pois tem-a em ti mesmo 
diante de Deos. Bemaventurado o que 
nao se condemna a si mesmo naquillo que 
approva. 

23 Mas o que faz distinjao, se comer, he 
condemnado : porque nao come por fe. E 
tudo o que nao he segundo a fe he pec- 
cado. 

CAPITULO XV. 
Devemos a exemplo de Jesu Christo compra- 

zer ao proximo, t nao a nos mesmos. To¬ 
da a Escritura he para nossa ins true quo. 
Exhorta Paulo os Romanos a unidade dHes¬ 
pirito. Jesu Christo dado aos Judeos, 
como promettido, e descoberto aos Gentios 
por graqa. Progressos do Evangelho por 
meio de Paido. Elle espera ir a Roma, 
e vir depois a Hespanha. Encommenda 
a sua viagem as oraqoes dos Romanos. 

"DOR tanto nos, que somos mais valentes, 
■L devemos supportar as fraquezas dos que 
sao debeis, e nao buscar a nossa propria 
satisfayao. 

2 Cada hum de vos procure agradar ao 
seu proximo no que he bom, para edificapao. 

3 Porque Christo nenhum respeito se 
guardou a si mesmo, antes como esta es¬ 
crito : Os improperios dos que te ultrajavao 
cahirao sobre mim. 

4 Porque tudo quanto esta escrito para 
nosso ensino esta escrito: a fim de que pela 
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paciencia, e consolap&o das Escrituras, te- 
nhamos esperanfa. 

5 Mas o Deos de paciencia, e de conso- 
lapao vos conceda huma uniformidade de 
sentimentos entre vos segundo o espirito de 
Jesu Christo. 

6 Para que unanimes, a huma boca 
glorifiqueis a Deos, e Pai de nosso Senhor 
Jesu Christo. 

7 Por cuja causa mostrai acolhimento 
huns aos outros, como tambem Christo vo- 
lo mostrou para gloria de Deos. 

8 Digo pois, que Jesu Christo foi Minis- 
tro da circumcisao, pela verdade de Deos, 
para confirmar as promessas dos pais : 

9 E que os Gentios devem glorificar a 
Deos pela misericordia de que usou com 
elles, como esta escrito: Ppr isto eu te 
confessarei, Senhor, entre os Gentios, e en 
toarei canticos de louvor ao teu Nome. 

10 E outra vez diz : Alegrai-vos, 6 Gen¬ 
tios, com o seu povo. 

11 E noutro lugar : Louvai ao Senhor 
todos os Gentios : e engrandecei-o todos os 
povos. 

12 E Isaias tambem diz : Sahira a raiz 
de Jesse, e naquelle que se levantar a reger 
os Gentios, esperarao os Gentios. 

13 0 Deos pois de esperanca vos encha 
de todo o gozo, e de paz na vossa crenca : 
para que abundeis na esperanya, e na vir- 
tude do Espirito Santo. 

14 E certo estou, irmaos meus, sim eu 
mesmo a vosso respeito, que tambem vos 
mesmos estais cheios de caridade, cheios de 
todo o saber, de maneira que vos podeis 
admoestar huns aos outros. 

15 O que nao obstante, eu, irmaos vos 
escrevi com mais huma pouca de ousadia, 
como trazendo-vos isto a memoria : por cau¬ 
sa da graca, que a mim me foi dada por Deos. 

16 A fim de que eu seja o Ministro de 
Jesu Christo entre os Gentios : santificando 
o Evangelho de Deos, para que seja acceita 
a oblapao dos Gentios, e santificada pelo 
Espirito Santo. 

17 Tenho pois gloria em Jesu Christo 
para com Deos. 

18 Porque nao ouso fallar cousa alguma 
daquellas, que nao faz Christo por mim, 
para trazer as Gentes a obediencia por pa- 
lavras e por obras : 

19 Por efficacia de sinaes, e de prodigios, 
em virtude do Espirito Santo: de maneira 
que des de Jerusalem, e terras comarcans 
ate o Illyrico, tenho enchido tudo do Evan¬ 
gelho de Christo. 

20 E assim tenho annunciado este evan¬ 
gelho, nao onde se havia feito ja mencao 
de Christo, por nao edificar sobre funda- 
mento de outro : mas como esta escrito : 

21 Aquelles a quem nao foi pregado 
delle, verao : e os que nao ouvirao, enten- 
derao. 

22 Por cuja causa eu atd me via embar- 
gado muitas vezes para vos ir ver, e tenho 
sido embaracado atequi. 

23 Mas agora nao tendo ja motivo para 
demorrar-me mais nestas terras, e desejando 
ja muitos annos a esta parte passar a ver- 
vos: 

24 Quando me pozer a caminho para 
Hespanha, espero que de passagem vos verei, 
e que por vos seja encaminhando la, depois 
de haver gozado primeiro algum tanto da 
vossa companhia. 

25 Mas agora estou de partida para Je¬ 
rusalem em servico dos Santos. 

26 Porque a Macedonia, e a Acaia tive- 
rao por bem fazer huma Collecta para os 
pobres do numero dos Santos, que estao em 
Jerusalem. 

27 Assim pois o tiverao por bem : e disso 
lhes sao devedores. Porque se os Gentios 
tem sido feitos participantes dos seus bens 
espirituaes: devem tambem elles assistir- 

: lhes com os temporaes. 
28 Quando houver eu pois cumprido 

| isto, e lhes tiver feito entrega deste fruto: 
irei a Hespanha passando por onde vos ahi 
estais. 

29 E sei que quando vos for ver, che- 
garei com abundancia de benpao do Evan¬ 
gelho de Christo. 

30 Rogo-vos pois, 6 irmaos, por nosso 
Senhor Jesu Christo, e pelo amor do Espi¬ 
rito Santo, que me ajudeis com as vossas 
orafoes por mim a Deos, 

' 31 Para que eu seja livre dos infieis, que 
ha na Judea, e seja grata aos Santos de Je¬ 
rusalem a offrenda do meu servico, 

32 Para que eu passe a ver-vos com ale- 
gria pela vontade de Deos, e seja recreado 
comvosco. 

33 Em fim Deos de paz seja com todos 
vos. Amen. 

CAPITULO XVI. 
llecommenda o Apostolo aos llomanos algu- 

mas pessoas, que tem servido bem a Igreja. 
Elle as manda saudar da sua parte. Ex- 
horta-os a fugirem dos authores do scis- 
ma, e do erro. Diz que estes sao huns 
hornens interesseiros, hypocritas, engana- 
dores. Quer que os Fieis sejdo simpLices, 
e prudentes. Manda-lhes recados da parte 
dos que estao com elle. Acabci louvando 
a Deos. 

T) ECOMMENDO-VOS pois a nossa ir- 
ma Febe, que esta do servipo da Igreja 

de Cenchris: 
2 Para que a recebais no Senhor, como 

devem fazer os Santos: e a ajudeis em tudo 
o que de vos houver mister : porque ella 
tem assistido tambem a muitos, e a mim em 
particular. 

3 Saudai a Prisca, e a Aquila, que tra- 
balharao comigo em Jesu Christo : 
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4 (Os quaes pela minha vida expozerao 
as suas cabepas : o que nao lhe agradepo 
eu so, mas tambem todas as Igrejas dos 
Gentios.) 

5 E do mesmo modo a Igreja que esta 
em sua casa. Saudai ao meu querido E- 
peneto que he as primicias da Asia em 
Christo. 

6 Saudai a Maria, a qual trabalhou 
muito entre vos. 

7 Saudai a Andronico, e a Junia, meus 
parentes, e cativos comigo: os quaes se 
assinalarao entre os Apostolos, e que forao 
Christaos primeiro do que eu. 

8 Saudai a Ampliato, a quem mui en- 
tranhavelmente amo no Senhor. 

9 Saudai a Urbano, que trabalhou co¬ 
migo em Jesu Christo, e ao meu amado 
Staquys. 

10 Saudai a Apelles, provado em Christo. 
11 Saudai aquelles que sao da casa de 

Aristobhlo. Saudai a Ilerodiao meu pa- 
rente. Saudai aos que sao da familia de 
Narcizo que estao no Senhor. 

12 Saudai a Tryfena, e a Tryfosa, que 
trabalhao no Senhor. Saudai a nossa muito 
amada Perfide, que trabalhou muito no 
Senhor. 

13 Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, 
e a sua mai, e minha. 

14 Saudai a Asyncrito, a Flegonte, a 
Hennas, a Patrobas, a Hermes: e aos ir- 
maos, que estao com elles. 

15 Saudai a Filologo, e a Julia, a Nereo, 
e a sua irma, e a Olympiades, e a todos os 
Santos que com elles estao. 

16 Saudai vos huns aos outros em osculo 
Santo. Todas as Igrejas de Christo vos 
saudao. 

17 Rogo-vos porem, irmaos, que nao 
percais da vista aquelles que causao dissen- 
poes, e escandalos contra a doutrina que 
vos tendes aprendido, e apartai-vos delies. 

18 Porque estes taes nao servem a Christo 
Senhor nosso, mas ao seu ventre: e com 
doces palavras, e com benpaos enganao os 
corapoes dos simplices. 

19 Por quanto a vossa obediencia temse 
feito em toda a parte notoria. Pelo que eu 
me alegro em vos. Mas quero que vos 
sejais sabios no bem, e simplices no mal. 

20 E o Deos de paz esmague logo a Sa- 
tanaz debaixo de vossos pes. A grapa de 
nosso Senhor Jesu Christo seja comvosco. 

21 Sauda-vos Timotheo, meu Coadjutor, 
e Lucio, e Jason, e Sosipatro meus pa¬ 
rentes. 

22 Eu Tercio, que escrevi esta carta, vos 
saudo no Senhor. 

23 Sauda-vos Caio meu hospedeiro, e 
toda a Igreja. Como tambem Erasto The- 
soureiro da Cidade, e Quarto, irmao. 

24 A grapa de nosso Senhor Jesu Christo 
seja com todos vos. Amen. 

25 E ao que he poderoso para vos con- 
firmar, segundo o meu Evangelho, e a pre- 
gapao de Jesu Christo, segundo a revelapao 
do mysterio encoberto des de tempos eter- 
nos, 

26 (O qual agora foi patenteado pelas 
Escrituras dos Profetas segundo o manda- 
mento do Eterno Deos, para se dar obedi¬ 
encia a fe) entre todas as Gentes ja sa- 
bido, 

27 A Deos que so he sabio, a elle por 
meio de Jesu Christo seja tributada honra, 
e gloria por todos seculos dos seculos. 
Amen.- 

PRIMEIRA EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO 

AOS CORINTHIOS. 

CAPITULO I. 
Da Paulo gramas a Deos pelos dons, que re- 

partio com os Corinthios; mas sente que 
elles tenhao entre si divisoes. Cada hum 
seguia por seu cabega ao que o tinha bapti- 
zado. Paulo se alegra por isso de ter 
baptizado a mui poucos. A prudencia da 
came he rejeitada da cruz. Deos con- 
funde os prudentes pelos simplices. Toda 
a nossa gloria deve ser em Jesu Christo. 

A U L O chamado Apostolo de Jesu 
Christo por vontade de Deos, e S6s- 

thenes nosso irmao, 
2 A’ Igreja de Deos, que estaem Corin- 
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tho, aos santificados em Jesu Christo, cha- 
mados Santos, em todos os que invocao o 
nome de nosso Senhor Jesu Christo, em 
qualquer lugar delies, e nosso : 

3 Grapa vos seja augmentada, e paz da 
parte de Deos nosso Pai, e da do Senhor 
Jesu Christo. 

4 Grapas dou incessantemente ao meu 
Deos por vos, por causa da grapa de Deos, 
que vos foi dad a em Jesu Christo : 

5 Porque em todas as cousas sois enri- 
quecidos nelle, em toda a palavra, e em 
toda a sciencia: 

6 Assim como tern sido confirmado em 
vos o testemunho de Christo ; 
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7 De maneira que nada vos falta em grapa 
alguma, esperando vos a manifestapao de 
nosso Senhor Jesu Christo, 

8 O qual tambem vos confirmara ate ao 
fim sem crime, no dia da vinda de nosso 
Senhor Jesu Christo. 

9 Fiel he Deos: pelo qual fostes cha- 
mados a companhia de seu Filho Jesu 
Christo nosso Senhor. 

10 Mas, Irmaos, rogo-vos, pelo nome de 
nosso Senhor Jesu Christo, que todos digais 
hurna mesma cousa, e que nao haja entre 
vos scismas : antes sejais perfeitos em hum 
mesmo sentimento, e em hum mesmo pa- 
recer. 

11 Porque de vos, irmaos meus, se me 
tem significado pelos que sao de Chloe, que 
ha contend as entre vos : 

12 E digo isto, porque cada hum de vos 
diz: Eu na verdade sou de Paulo : e eu 
de Apollo: pois eu de Cefas; e eu de 
Christo. 

13 Esta dividido Christo? Por ventura 
Paulo foi crucificado por vos? ou haveis 
sido baptizados em nome de Paulo ? 

14 Dou grapas a Deos, porque nao tenho 
baptizado a nenhum de vos, senao a Crispo, 
e a Caio: 

15 Para que nenhum diga, que fostes 
baptizados em meu nome. 

16 E baptizei tambem a familia de Este- 
fanas: nao sei porem se tenho baptizado a 
algum outro. 

17 Porque nao me enviou Christo a bap- 
tizar, mas a pregar o Evangelho: nao em 
sabedoria de palavras, para que nao seja 
feita va a Cruz de Christo. 

18 Porque a palavra da Cruz he na ver¬ 
dade huma estulticia para os que se perdem : 
mas para os que se salvao, que somos nos, 
he ella a virtude de Deos. 

19 Porque escrito esta: Destruirei a sa¬ 
bedoria dos sabios, e reprovarei a pmdencia 
dos prudentes. 

20 Onde esta o sabio ? onde o Doutor da 
Lei? onde o esquadrinhador deste seculo? 
Por ventura nao tem Deos convencido de 
estulticia a sabedoria deste Mundo ? 

21 Porque como na sabedoria de Deos 
nao conheceo o mundo a Deos pela sabe¬ 
doria : quiz Deos fazer salvos aos que cres- 
sem nelle, pela estulticia da pregap ao. 

22 Porque tanto os Judeos pedem mila- 
gres como os Gregos buscao sabedoria : 

23 Mas nos pregamos a Christo crucifi¬ 
cado que he hum escandalo de facto para os 
Judeos, e huma estulticia para os Gen- 
tios: 

24 Mas para os que tem sido chamados 
assim Judeos, como Gregos, pregamos a 
Christo, virtude de Deos, e sabedoria de 
Deos: 

25 Pois o que parece em Deos huma 
estulticia, he mais sabio que os homens: e 

o que parece em Deos huma fraqueza, he 
mais forte que os homens. 

26 Vede pois, irmaos, a vossa vocapao, 
porque chamados nao forao muitos sabios 
segundo a carne, nao muitos poderosos, 
nao muitos nobres : 

27 Mas as cousas que ha loucas do mun¬ 
do escolheo Deos, para confundir aos sa¬ 
bios: e as cousas fracas do mundo escolheo 
Deos, para confundir as fortes : 

28 E as cousas vis, e despreziveis do 
mundo escolheo Deos, e aquellas que nao 
sao, para destruir as que sao: 

29 Para que nenhum homem se glorie na 
presenpa delle. 

30 E do mesmo vem serdes vos o que 
sois em Jesu Christo, o qual nos tem sido 
feito por Deos sabedoria, e justipa, e san- 
tificapao, e a redemppao: 

31 Para que, como esta escrito : O que 
se gloria, glorie-se no Senhor. 

CAPITULO II. 
O assurnpto da pregagao de Paulo aos Corin¬ 

thios foi Jesu Christo crucificado. Asms 
palavras sempre chas. vlos perfeitos com 
tudo pregava elle huma sabedoria desco- 
nhecida dos mundanos. A qwd sabedoria 
so o Espirito de Deos a faz conhecer : e 
della he incapaz o homem carnal. 

17 EU, quando fui ter comvosco, irmaos, 
fui nao com sublimidade de estilo, ou 

de sabedoria, a annunciar-vos o testemunho 
de Christo. 

2 Porque julguei nao saber cousa algu¬ 
ma entre vos, senao a Jesu Christo, e este 
crucificado. 

3 E eu estive entre vos em fraqueza, e 
temor, e grande temor: 

4 Tanto a minha conversapao, como a 
minha pregapao nao consistio em palavras 
persuasivas de humana sabedoria, mas em 
demostracao de espirito, e de virtude: 

5 Para que a vossa fe nao se funde em 
sabedoria de homens, mas na virtude de 
Deos. 

6 Isto nao obstante, entre os perfeitos 
fallamos da sabedoria: nao porem da sa¬ 
bedoria deste seculo nem da dos Principes 
deste seculo, que sao destruidos: 

7 Mas fallamos da sabedoria de Deos 
em mysterio, que esta encoberta, da que 
Deos predestinou antes dos Seculos, para 
nossa gloria, 

8 A qual nenhum dos Principes deste 
seculo conheceo : porque se elles a conhe- 
cerao, nunca crucificariao ao Senhor da 
Gloria. 

9 Mas assim como esta escrito: Que o 
olho nao vio, nem o ouvido ouvio, nem ja 
mais veio ao corapao do homem, o que 
Deos tem preparado para aquelles, que o 
amao : 

10 Porem Deos no-lo revelou a nos pelo 
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seu Espirito: porque o Espirito tudo pene- 
tra, ainda o que ha de mais occulto na pro- 
fundidade de Deos. 

11 Porque qual dos homens conhece as 
cousas que sao do homem, que nelle mesmo 
reside? assira tambem as que sao de Deos 
ninguem as conhece, senao o Espirito de 
Deos. 

12 Ora nos nao recebemos o espirito 
deste Mundo, mas sim o Espirito que vem 
de Deos, para sabermos as cousas, que por 
Deos nos forao dadas : 

13 0 que tambem annunciamos nao com 
doutas palavras de humana sabedoria, mas 
com a doutrina do Espirito, accommodando 
o espirilual ao espiritual. 

14 Mas o homem animal nao percebe 
aquellas cousas, que sao do Espirito de 
Deos: porque llie parecem huma estulticia, 
e nao as pode entender: por quanto ellas 
se ponderao espiritualmente. 

15 Mas o espiritual julga todas as cou¬ 
sas : e elle nao he julgado de ninguem. 

16 Por quanto quern conheceo o conselho 
do Senhor, para que o possa instruir ? Porem 
nos sabemos a mente de Christo. 

CAPITULO III. 
Sendo os Corinthios ainda carnaes, nao po- 

dido receber as instruqoes espirituaes. 
Contest aches, que entrelles havia. Jesu 
Christo he so o fundamento. O edijicio, 
que se jirtnar sobrelle, sera provado pelo 
fogo. Nao devemos violar o Ternplo de 
Deos, que somos nos. A sabedoria do 
Mundo sera destruida. Ninguem se deve 
gloriar nos homens. 

EU irmaos, nao vos pude fallar como 
a espirituaes, senao como a carnaes. 

Como a pequeninos em Christo. 
2 Leite vos dei a beber, nao comida: 

porque ainda nao podieis: e nem ainda 
agora podeis : porque ainda sois carnaes. 

3 Por quanto havendo entre vos zelos, e 
contendas: nao he assirn que sois carnaes, e 
andais segundo o homem ? 

4 Porque dizendo hum: Eu certamente 
sou de Paulo. E outro : Eu de Apollo : nao 
se esta vendo nisto que sois homens ? Que 
he logo Apollo ? e que he Paulo ? 

5 Sao huns Ministros daquelle, a quem 
crestes, e segundo o que o Senhor deo a 
cada hum. 

6 Eu plantei, Apollo regou: mas Deos 
he o que deo o crescimento. 

7 Assim que nem o que planta he alguma 
cousa, nem o que rega: mas Deos, que da 
o crescimento. 

8 E huma mesrna cousa he o que planta, 
e o que rega. E cada hum recebera a sua re- 
compensa particular segundo o seu trabalho. 

9 Porque nos outros somos huns coope- 
radores de Deos: vos sois agricultura de 
Deos, sois edificio de Deos. 
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10 Segundo a grapa de Deos, que me 
foi dada, lancei o fundamento como sabio 
arquitecto : mas outro edifica sobrelle. Po¬ 
rem veja cada hum como edifica sobrelle. 

11 Porque ninguem pode por outro fun¬ 
damento senao o que foi posto, que he Jesu 
Christo. 

12 Se algum porem levanta sobre este 
fundamento edificio d’ouro, de prata, de pe- 
dras preciosas, de madeira, de feno, de palha, 

13 Manifesta sera a obra de cada hum : 
porque o dia do Senhor, a demostrara, por 
quanto em fogo sera descoberta: e qual 
seja a obra de cada hum, o fogo o pro vara: 

14 Se permanecer a obra do que a so- 
breedificou, recebera premio. 

15 Se a obra d’algum se queimar, pade- 
cera elle detrimento : mas o tal sera salvo : 
se bem desta maneira como por interven^ao 
do fogo. 

16 Nao sabeis, vos, que sois Ternplo de 
Deos, e que o Espirito de Deos mora em 
vos ? 

17 Se alguem pois violar o Ternplo de 
Deos, Deos o destruira. Porque o Ternplo 
de Deos que sois vos santo he. 

18 Ninguem se engane a si mesmo r se 
algum dentre vos se tem por sabio neste 
Mundo, fa^a-se insensato para ser sabio. 

19 Porque a sabedoria desto Mundo, he 
huma estulticia diante de Deos. Por quanto 
esta escrito : Eu apanharei os sabios na sua 
mesma astucia. 

20 E outra vez: O Senhor conhece os 
pensamentos dos sabios, que sao vaos. 

21 Por tan to nenhum se glorie entre os 
homens. 

22 Porque todas as cousas sao vossas, ou 
seja Paulo, ou seja Apollo, ou seja Cefas, ou 
seja o Mundo, ou seja a vida, ou seja a 
morte, ou sejao as presentes, ou sejao as 
futuras: porque tudo he vosso : 

23 E vos de Christo: e Christo de Deos. 

CAPITULO IV. 
Conceito, que se deve fazer dos Pregadores. 

Nao os devemos julgar antes de tempo. 
Reprehende o Apostolo aos que se gloria- 
vao dos dons que tinhdo recebido. Con- 
diqdo dos Apostolos laboriosa, e despre- 
zivel aos olhos do Mundo. Promette 
Paulo ir cedo ver os Corinthios. 

/""NS homens devem-nos considerar como 
huns Ministros de Christo : e como 

huns Dispenseiros dos mysterios de Deos. 
2 Ora o que se deseja nos Dispenseiros, 

he que elles se achem fieis. 
3 A mim pois bem pouco se me da de 

ser julgado de vos, ou de qualquer outro 
homem : pois nem ainda eu me julgo a mim 
mesmo. 

4 Porque de nada me argue a conscien- 
cia : mas nem por isso me dou por justifi- 
cado : pois o Senhor he quem me julga. 
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5 Pelo que nao julgueis antes de tempo, 
ate que venha o Senhor: o qual nao so pora 
as claras o que se acha escondido nas mais 
profundas trevas, mas descobrira ainda o que 
ha de mais secreto nos corapoes : e entao 
cada hum recebera de Deos o louvor. 

6 Mas eu, irmaos, tenho representado 
estas cousas na minha pessoa e na de Apollo, 
por amor de vos : para que em nos-outros 
aprendais, que hum por causa de outro nao 
se ensoberbeca contra outro fora do que esta 
escrito. 

7 Porque quern he o que te differenca? 
E que tens tu que nao recebesses ? Se po- 
rem o recebeste, porque te glorias, como se 
o nao tiveras recebido ? 

8 Vos ja estais fartos, ja estais ricos : vos 
reinais sem nos: e praza a Deos que reineis, 
para tambem nos reinarmos comvosco. 

9 Porque entendo, que Deos nos tern 
posto pelos ultimos dos Apostolos, como 
sentenciados a morte : porque somos feitos 
espectaculo ao mundo, e aos Anjos, e aos 
homens. 

10 Nos nescios por Christo, e vos sabios 
em Christo: nos fracos, e vos fortes : vos 
nobres, e nos despreziveis. 

11 Ate esta hora padecemos ate feme, e 
sede, e desnudez, e somos esbofeteados, e 
nao temos morada segura, 

12 E trabalhamos obrando por nossas 
proprias maos: amaldipoao-nos, e bem- 
dizemos: perseguem-nos, e o soffremos : 

13 Somos blasfemados, e rogamos: te¬ 
mos chegado a ser como a immundicia deste 
mundo, como a escoria do todos ategora. 

14 Eu nao vos escrevo isto, para vos en- 
vergonhar, mas amoesto-vos como a filhos 
meus, que muito amo. 

15 Porque ainda que tenhais dez mil 
Aios em Christo, nao terieis todavia muitos 
Pais. Pois eu sou o que vos gerei em Jesu 
Christo pelo Evangelho. 

16 Rogo-vos pois, que sejais meus imita- 
dores, como tambem eu o sou de Christo. 

17 Porisso he que vos enviei Timotheo, 
que he meu filho muito amado, e fiel no Se¬ 
nhor : que vos fara saber os meus caminhos, 
que sao em Jesu Christo, como eu ensino 
por todas as partes em cada Igreja. 

18 Alguns andao inchados, como se eu 
nao houvesse de ir ter comvosco. 

19 Mas brevemente irei ter comvosco, se o 
Senhor quizer: e examinarei, nao as palavras 
dos que assim andao inchados, mas a virtude. 

20 Porque o Reino de Deos nao consiste 
nas palavras, mas na virtude. 

21 Que quereis ? irei a vos-outros com 
vara, ou com caridade, e espirito de man- 
sidao ? 

CAPITULO V. 
O Corinthio incestuoso. Paulo o entrega a 

Sutanaz. Quer que se nao tenha communi- 
cagdo com os que commettem grandcs crimes. 

"LJ E fama constante, que entre v6s ha for- 
11 nicapao, e tal fornicapao, qual nem 
ainda entre os Gentios, tanto, que chega a 
haver quem abusa da mulher de seu pai. 

2 E andais ainda inchados: e nem ao 
menos haveis mostrado pena, para que seja 
tirado d’entre vos o que fez tal maldade. 

3 Eu na verdade, ainda que ausente com 
o corpo, mas presente com o espirito, ja 
tenho julgado como presente aquelle que 
assim se portou, 

4 Em nome de nosso Senhor Jesu Christo, 
congregados vos e o meu espirito, com o 
poder de nosso Senhor Jesus, 

5 Seja o tal entregue a Satanaz, para 
mortificapao da carne, a fim de que a sua 
alma seja salva no dia de nosso Senhor Jesu 
Christo. 

6 Nao he boa a vossa jactancia, Nao sa- 
beis que hum pouco de fermento corrompe 
toda a massa ? 

7 Purificai o velho fermento, para que 
sejais huma nova massa, assim como sois 
asmos. Por quanto Christo, que he nossa 
Pascoa, foi immolado. 

8 E assim solemnizemos o nosso convite, 
nao com o fermento velho, nem com o fer¬ 
mento da malicia, e da corruppao: mas com 
os asmos da sinceridade, e da verdade. 

9 Por carta vos escrevi: Que nao tives- 
seis communicapao com os fornicarios. 

10 Nao a entendendo por certo daquella 
com os fornicarios deste Mundo, ou com os 
avarentos, ou ladroes, ou com os que adorao 
idolos : de outra sorte deverieis sahir deste 
mundo. 

11 Mas agora vos escrevi, que nao te¬ 
nhais communicapao com elles: vindo nisto 
a dizer, que se aquelle que se nomea vosso 
irmao he fornicario, ou avarento, ou idolatra, 
ou maldizente, ou dado a bebedices, ou la- 
drao : com este tal, nem comer deveis. 

12 Porque, que me vai a mim em julgar 
daquelles que estao fora ? Por ventura nao 
j ulgais vos daquelles que estao dentro ? 

13 Porque Deos julgara aos que estao 
fora. Tirai do meio de vos-outros a esse 
iniquo. 

CAPITULO VI. 
Leva a mal o Apostolo que os Coi'inthios se 

dernandem huns aos outros perante os 
Juizes Gentios. Nem permitte que ainda 
entre si formem Processos. Peccados que 
fechao a porta do Ceo. Os nossos cbrpos 
sao membros de Jesu Christo, e templos 
do Espirito Santo. A impudicicia os faz 
immundos, e profanos. 

TREVE-SE algum de vos, tendo ne- 
gocio contra outro, ir a juizo perante os 

iniquos, e nao a presen pa dos Santos ? 
2 Por ventura‘nao sabeis que os Santos 

hao de hum dia julgar a este Mundo? E se 
o Mundo ha de ser julgado por vos, sois 
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vos por ventura indignos de julgar das cou- 
sas minimas ? 

3 Nao sabeis, que havemos de julgar aos 
Anjos? pois quanto mais as cousas do seculo ? 

4 Por tanto se tiverdes differenpas por 
cousas do seculo: estabelecei aos que sao de 
menor estimapao na Igreja, para julgallas. 

5 Eu vo-lo digo para confusao vossa ; 
He possivel que nao haja entre vos hum 
homem sabio, que possa julgar entre seus 
irmaos ? 

6 Mas o que se ve he, que hum irmao li- 
tiga com outro irmao: e isto diante d’infieis ? 

7 Ja o haver entre vos demandas de huns 
contra os outros; he sem controversia hum 
peccado que commetteis. Porque nao sof- 
freis vos antes a injuria ? Porque nao tole- 
rais antes o damno ? 

8 Mas vos mesmos sois os que fazeis a 
injuria, e os que causais o damno: e isto a 
vossos proprios irmaos. 

9 Acaso nao sabeis, que os iniquos nao 
hao de possuir o Reino de Deos ? Nao vos 
enganeis : Nem os fornicarios, nem os idola- 
tras, nem os adulteros, 

10 Nem os effeminados, nem os sodomi- 
tas, nem os ladroes, nem os avarentos, nem 
os que se dao a bebedices, nem os maldi- 
zentes, nem os roubadores hao de possuir o 
Reino de Deos. 

11 E taes haveis sido alguns: mas haveis 
sido lavados, mas haveis sido santificados, 
mas haveis sido justificados em nome de 
nosso Senhor Jesu Christo, e pelo Espirito 
do nosso Deos. 

12 Tudo me he permittido, mas nem 
tudo me convem. Tudo me he permittido, 
mas eu de ninguem me farei escravo. 

13 Os manjares sao para o ventre, e o 
ventre para os manjares: mas Deos destruira 
tanto aquelle, como a estes : e o corpo nao 
he para a fornicacao, mas para o Senhor: e 
o Senhor para o corpo. 

14 E Deos tambem resuscitou ao Senhor: 
e nos resuscitara a nos pela sua virtude. 

15 Nao sabeis que os vossos corpos sao 
membros de Christo? Tomarei eu logo os 
membros de Christo, e fallos-hei membros 
d’huma prostituta ? Nao por certo. 

16 Nao sabeis por ventura que o que se 
ajunta com a prostituta, faz-se hum mesmo 
corpo com ella? Porque serao, disse, dois 
em huma carne. 

17 Mas o que esta unido ao Senhor, he 
hum mesmo espirito com elle. 

18 Fugi da fornieapao. Todo o outro 
peccado, qualquer que o homem commetter, 
he fora do corpo: mas o que commette for- 
nicapao, pecca contra o seu proprio corpo. 

19 Acaso nao sabeis que os vossos mem¬ 
bros sao templo do Espirito Santo, que 
habita em vos, o qual tendes por vo-lo ha¬ 
ver dado Deos, e que nao sois mais de vos 
mesmos ? 
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20 Porque vos fostes comprados por hum 
grande prepo. Glorificai pois, e trazei a 
Deos no vosso corpo. 

CAPITULO VII. 
Regras para os casados, e como devetn usar 

do matrimonio. Como se devern haver os 
maridos christaos com as mulheres que o 
nao sao, e pelo contrario. Louvor da vir- 
gindade. Ella he melhor que o matrimonio. 
A viuva pbde casar; mas Jura melhor se se 
conservar como esta. 

ELO que pertence porem as cousas, 
sobre que me escrevestes : Digo que 

bom seria a hum homem nao tocar mulher 
alguma: 

2 Mas por evitar a fornieapao, cada hum 
tenha sua mulher, e cada huma tenha seu 
marido. 

3 O marido 'pague a sua mulher o que 
lhe deve: e da mesma maneira tambem a 
mulher ao marido. 

4 A mulher nao tem poder no seu corpo, 
mas tem-o o marido. E tambem da mesma 
sorte o marido nao tem poder no seu corpo, 
mas tem-o a mulher. 

5 Nao vos defraudeis hum ao outro, se- 
nao talvez de commum acordo por algum 
tempo, para vos applicardes a orapao : e de 
novo tornai a cohabitar, porque nao vos 
tente Satanaz, por vossa incontinencia. 

6 Porem eu digo-vos isto como huma cousa 
que se vos perdoa, nao por mandamento. 

7 Porque quero que todos vos sejais taes 
como eu mesmo : porem cada hum tem de 
Deos seu proprio dom: huns na verdade 
d’huma sorte, e outros d’outra. 

8 Digo tambem aos solteiros, e as viuvas: 
que lhes he bom se permanecerem assim, 
como tambem eu. 

9 Mas se nao tem dom de continencia, 
casem-se. Porque melhor he casar-se, do 
que abrazar-se. 

10 Mas aquelles que estao unidos em 
matrimonio, mando, nao eu, senao, o Se¬ 
nhor, que a mulher se nao separe do marido. 

11 E se ella se separar, que fique sem 
casar, ou que fapa paz com seu marido: E 
o marido tao pouco deixe a sua mulher. 

12 Pelo que toca porem aos mais, eu he 
que lho digo, nao o Senhor : Que se algum 
irmao tem mulher infiel, e esta consente em 
cohabitar com elle, nao o largue. 

13 E que se huma mulher fiel tem marido, 
que he infiel, e este consente em cohabitar 
com ella, nao largue a tal a seu marido : 

14 Porque o marido infiel he santificado 
pela mulher fiel, e a mulher infiel he santifi- 
cada pelo marido fiel: doutra sorte os vossos 
filhos nao seriao limpos, mas agora sao santos. 

15 Porem se o infiel se retira, que se re¬ 
tire: porque neste caso ja o nosso irmao, 
ou a nossa irma nao estao mais sujeitos a 
escravidao: mas Deos nos chamou em paz. 
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16 Porque donde sabes tu, 6 mulher, se 
salvaras a teu marido? ou donde sabes tu, 
6 marido, se salvaras a tua mulher ? 

17 Porem todavia cada hum conforme o 
Senhor lhe haja repartido, cada hum con- 
forme Deos o haja chamado, assim ande: 
e isto he como eu o ordeno em todas as 
Igrejas. 

18 He chamado algum sendo circumci- 
dado? nao busque prepucio. He chamado 
algum em prepucio ? nao se circumcide. 

19 A circumcisao nada val, e o prepucio 
nada val: senao a guarda dos mandamentos 
de Deos. 

20 Cada hum na vocapao em que foi 
chamado, nella permaneca. 

21 Foste chamado sendo servo? nao te 
de cuidado: e se ainda podes ser livre apro- 
veita-te melhor. 

22 Porque o servo que foi chamado no 
Senhor, liberto he do Senhor; assim mesmo 
o que foi chamado sendo livre, servo he de 
Christo. 

23 Por prepo fostes comprados, nao vos 
fapais servos de homens. 

24 Cada hum pois, irmaos, permanepa 
diante de Deos no estado em que foi cha¬ 
mado. 

25 Quanto porem as virgens, nao tenho 
mandamento do Senhor : mas dou conselho, 
como quern do Senhor tern alcancado mise- 
ricordia, para ser fid. 

26 Entendo pois que isto he bom por 
causa da instante necessidade, porque he 
bom para o homem estar assim. 

27 Estas ligado a mulher ? nao busques 
soltura. Estas livre de mulher? nao bus¬ 
ques mulher. 

28 Mas se tomares mulher, nao peccaste. 
E se a virgem se casar, nao peccou: todavia 
os taes padecerao tribulapao da carne. E 
eu quizera poupar-vos a ella. 

29 Isto finalmente vos digo, irmao : O 
tempo he breve : O que resta he, que nao 
so os que tern mulheres, sejao como se as 
nao tivessem. 

30 Mas tambem os que chorao, como se 
nao chorassem: e os que folgao, como se 
nao folgassem : e os que comprao como se 
nao possuissem: 

31 E os que usao deste Mundo, como se 
delle nao usassem : porque a figura deste 
Mundo passa. 

32 Quero pois que vos vivais sem inquie- 
tapao. O que esta sem mulher, esta cuida- 
doso das cousas que sao do Senhor, de como 
ha de agradar a Deos. 

33 Mas o que esta com mulher, esta cui- 
dadoso das cousas que sao do mundo, de 
como ha de dar gosto a sua mulher, e anda 
dividido. 

34 E a mulher solteira, e a virgem, cuida 
nas cousas que sao do Senhor, para ser 
santa no corpo, e no espirito. Mas a que 

he casada, cuida nas cousas que sao do 
mundo, de como agradara ao marido. 

35 Na verdade digo-vos isto para proveito 
vosso : nao para vos illaquear, mas somente 
para o que he honesto, e que vos facilite o 
orar ao Senhor sem embarapo. 

36 Mas se algum julga que parece ser 
deshonra propria, quanto a sua filha don- 
zella, o ir-lhe passando a idade de casar, e 
que assim convem fazer-se-lhe o casamento: 
faca o que quizer: nao pecca se casar. 

37 Porque o que formou em seu peito 
huma firme resolucao, nao o obrigando a 
necessidade, mas antes tendo poder na sua 
propria vontade, e com isto determinou no 
seu corapao cqnservar a sua filha virgem, 
bem faz. 

38 Assim que o que casa a sua filha don- 
zella, faz bem: e o que a nao casa, faz 
melhor. 

39 A mulher esta ligada a lei por todo o 
tempo que seu marido vive : mas se morrer 
o seu marido fica ella livre : case com quern 
quizer : com tan to que seja no Senhor. 

40 Porem sera mais bemaventurada, se 
permanecer assim, conforme o meu conse¬ 
lho : e julgo que tambem eu tenho o espirito 
de Deos. 

CAPITULO VIII. 
A sciencia incha, e a caridade edijica. Os 

idolos nao sao nada. Os manjares, que 
l/tes fordo offerecidos, nao sao prohibidos. 
Mas nao se deve comer delles contra o 
dictame da propria consciencia, nem quundo 
outros se escandalizdo por isso. 

O tocante porem as cousas que sao sa- 
crificadas aos idolos, sabemos que todos 

temos sciencia. A sciencia incha, mas a 
caridade edifica. 

2 E se algum se lisongea de saber alguma 
cousa, este ainda nao conheceo de que modo 
convem que elle saiba. 

3 Mas se algum ama a Deos, esse he 
conhecido delle. 

4 A’cerca porem das viandas, que sao 
immoladas aos idolos, sabemos que os ido¬ 
los nao sao nada no Mundo, e que nao ha 
outro Deos, senao so hum. 

5 Porque ainda que haja alguns, que se 
chamem Deoses, ou no Ceo, ou na terra (e 
assim sejao muitos os Deoses, e muitos os 
Senhores:) 

6 Para nos com tudo ha so hum Deos, o 
Padre, de quem tiverao o ser todas as cou¬ 
sas, e nos nelle: e so hum Senhor Jesu 
Christo, por quem todas as cousas existem, 
e nos outros por elle. 

7 Mas nem em todos ha conhecimento. 
Porque alguns ate agora com consciencia do 
Idolo, comem como do sacrificado a idolo : 
e a consciencia destes, como esta enferma, 
he contaminada. 

8 E a comida nao nos faz agradaveis a 
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Deos. Porque nem comendo-a, seremos 
mais ricos : nem seremos mais pobres, nao 
a comendo. 

9 Mas vede, que esta liberdade que 
tendes, nao seja talvez occasiao de tropepo 
aos fracos. 

10 Porque se algum vir ao que tem sci- 
encia, estar assentado a meza no lugar dos 
idolos : por ventura com a sua consciencia 
que esta enferma, nao se animara a comer 
do sacrificado aos idolos ? 

11 E pela tua sciencia perecera o teu 
irmao fraco, pelo qual morreo Christo. 

12 E deste modo peccando contra os 
irmaos, e ferindo a sua debil consciencia, 
peccais contra Christo. 

13 Pelo que se a comida serve de escan- 
dalo a meu irmao : nunca ja mais comerei 
carne, por nao escandalizar a meu irmao. 

CAPITULO IX. 
Ainda que o Apostolo tinha direito de pedir 

aos Corinthios, que o provessem no neces- 
sario; diz elle que o nao fizera, por nao 
Ikes ser pezudo. Tudo soffre Paulo por 
adiantar a Fe. Nos todos corremos no 
curro. Paulo nos anima com o seu ex- 
emplo ao que devemos fazer. 

"IVTAO sou eu livre : Nao sou Apostolo ? 
* Nao vi eu a nosso Senhor Jesu Christo ? 

Nao sois vos obra minha no Senhor ? 
2 E quando eu nao seja Apostolo a re- 

speito de outros; ao menos sou-o a respeito 
de vos: porque vos sois o sello do meu 
Apostolado no Senhor. 

3 Esta he a minha defensa contra aquelles 
que me perguntao. 

4 Por ventura nao temos nos direito de 
comer, e de beber ? 

5 Acaso nao temos nos poder para levar 
por toda a parte huma mulher irma, assim 
como tambem os outros Apostolos, e os 
irmaos do Senhor e Cefas ? 

6 Ou eu so, e Barnabe, nao temos poder 
de fazer isto ? 

7 Quem ja mais vai a guerra a sua custa? 
Quem planta huma vinha, e nao come do 
seu fructo ? Quem apascenta hum rebanho, 
e nao come do leite do rebanho ? 

8 Por ventura digo eu isto como homem ? 
Ou nao o diz tambem a Lei ? 

9 Porque escrito esta na Lei de Moyses; 
Nao ataras a boca ao boi que debulha. Acaso 
tem Deos cuidado dos bois ? 

10 Nao he antes por nos mesmos que 
elle diz isto? Por certo que por nos he que 
estao escritas estas cousas: porque o que 
lavra, deve lavrar com esperanpa: e o que 
debulha, deve o fazer com esperanpa de 
perceber os fructos. 

11 Se nos vos semeamos as cousas espiri- 
tuaes, he por ventura muito, se recolhermos 
as temporalidades que vos pertencem a vos ? 

12 Se outros participao deste poder sobre 
* 158 

vos, porque nao mais justamente nos ? mas 
nao temos feito uso deste poder : antes sof- 
fremos tudo por nao occasionarmos algum 
obstaculo ao Evangelho de Christo. 

13 Nao sabeis que os que trabalhao no 
Santuario, comem do que he do Santuario : 
e que os que servem ao altar, participao 
justamente do altar? 

14 Por este modo ordenou tambem o Se¬ 
nhor aos que pregao o Evangelho, que 
vivessem do Evangelho. 

15 Porem eu de nada disto tenho usado. 
Nem tao pouco tenho escrito isto, para que 
se faca assim comigo : porque tenho por 
melhor morrer, antes que algum me fapa 
perder esta gloria. 

16 Por quanto se prego o Evangelho, 
nao tenho de que gloriarme : pois me he 
imposta essa obrigacao : porque ai de mim 
se eu nao evangelizar. 

17 Pelo que se o fapo de vontade, terei 
premio : e se por forca, a dispensacao me 
veio so a ser encarregada. 

18 Qual he por tanto a minha recompen- 
sa: Que pregando o Evangelho, dispense 
eu o Evangelho, sem causar gasto, para nao 
abusar do meu poder no Evangelho. 

19 Porque sendo livre para com todos, me 
fiz servo de todos, para ganhar muitos mais. 

20 A me fiz para os Judeos como Judeo, 
para ganhar os Judeos : 

21 Para os que estao ‘debaixo da Lei, 
como se eu estivera debaixo da Lei (nao 
me achando eu debaixo da Lei) por ganhar 
aquelles, que estavao debaixo da Lei: para 
os que estavao sem Lei, como se eu estivera 
sem Lei, (ainda que nao estava sem a Lei 
de Deos : mas estando na Lei de Christo) 
por ganhar os que estavao sem Lei. 

22 Fiz-me fraco com os fracos por ganhar 
os fracos. Fiz-me tudo para todos, por 
salvar a todos. 

23 E tudo fapo pelo Evangelho: para 
delle me fazer participante. 

24 Nao sabeis, que os que correm no 
Estadio, correm sim todos, mas hum so he 
que leva o premio ? Correi de tal maneira, 
que o alcanceis ? 

25 E todo aquelle, que tem de contender, 
de tudo se abstem, e aquelles certamente por 
alcanpar huma coroa corruptivel: nos porem 
huma incorruptivel. 

26 Pois eu assim corro, nao como a cousa 
incerta: assim pelejo, nao como quem 
apouta o ar: 

27 Mas castigo o meu corpo, e o reduzo 
a servidao para que nao succeda, que ha- 
vendo pregado aos outros, venha eu mesmo 
a ser reprovado. 

CAPITULO X. 
Os Judeos ingratos e murmuradores, casti- 

gados por Deos no deserto. Tudo o que 
a dies succedia, era huma figura do que. 
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succede a bans, e mdos. Deos nos ajuda 
nas nossas tentaqoes. Deve-se fugir d 
idolatria. O que participa dos sacrificios 
Jeitos a Deos, deve-se desviar dos que se 
fazern aos demonios. Nao busta a boa con- 
sciencia: he de mais a mais necessario 
evitar o escandalo dosfracos. 

"DORQUE nao quero, irmaos, que vos 
ignoreis, que nossos pais estiverao todos 

debaixo da nuvern, e que todos passarao o 
mar, 

2- E todos forao baptizados debaixo da 
conducta de Moyses, na nuvem, e no mar: 

3 E todos comerao d’hum mesmo manjar 
espiritual, 

4 E todos beberao d’huma mesma bebida 
espiritual: porque todos bebiao da pedra 
mysteriosa, que os seguia: e esta pedra era 
Christo.) 

5 Mas de muitos delles Deos se nao agra- 
dou: pelo que forao prostrados no deserto. 

6 Mas estas cousas forao feitas em figura 
de nos outros, porque nao sejamos cubicosos 
de cousas mas, como tambem elles as cubi- 
parao: 

7 Nem vos fapais idolatras, como alguns 
delles : conforme esta escrito : O povo se 
assentou a comer, e a beber, e se levantarao 
a jogar. 

8 Nem forniquemos, como alguns delles 
fornicarao, e morrerao em hum dia vinte e 
tres mil. 

9 Nem tentemos a Christo, como alguns 
delles o tentarao, e perecerao pelas morde- 
duras das serpentes. 

10 Nem murmureis, como murmurarao 
alguns delles, e forao mortos pelo Exter- 
minador. 

11 Todas estas cousas porcm lhes acon- 
teciao a elles em figura : mas forao escritas 
para escarmento de nos-outros, a quem os 
fins dos seculos tem chegado. 

12 Aquelle pois que crb estar em pe, veja 
nao caia. 

13 Vos ainda nao experimentastes, senao 
tentacoes humanas : mas Deos he fiel, o 
qual nao permittira que vos sejais tentados, 
mais do que podem as vossas forpas, antes 
fara que tireis ainda vantagem da mesma 
tentapao, para a poderdes supportar. 

14 Pelo que, meus carissimos, fugi da 
idolatria. 

15 Eu fallo como a prudentes, julgai vos 
mesmos o que eu vos digo. 

16 Por ventura o Calis de benpao, que 
nos benzemos, nao he a communhao do 
Sangue de Christo ? e o pao, que partimos, 
nao he a participapao do Corpo do Senhor? 

17 Porque nos todos somos hum, pao, e 
hum corpo, nos todos, que participamos 
d’hum mesmo pao. 

18 Considerai a Israel segundo a carne: 
os que comem as victimas, por ventura nao 
tem parte com o altar? 

19 Mas que ? digo que o que foi saerifi- 
cado aos idolos, he alguma cousa ? 

20 Antes digo, que as cousas que sacrifi- 
pao os Gentios, as sacrifipao aos demonios, 
e nao a Deos. E nao quero que vos tenhais 
sociedade com os demonios: nao podeis 
beber o Calis do Senhor, e o Calis dos de¬ 
monios. 

21 Nao podeis ser participantes da Meza 
do Senhor, e da meza dos demonios. 

22 Queremos por ventura irritar com 
zelos ao Senhor? Acaso somos nos mais 
fortes do que elle ? Tudo me he permittido, 
mas nem tudo me convem. 

23 Tudo me he permittido, mas nem 
tudo edifica. 

24 Ninguem busque o que he seu, senao 
o que he do outro. 

25 De tudo o que se vende na prapa, co- 
mei, sem perguntar nada por causa da con- 
sciencia. 

26 Porque do Senhor he a terra, e tudo 
quanto ha nella. 

27 Se algum dos infieis vos convida, e 
quereis ir : comei de tudo o que se vos poe 
diante, nao perguntando nada por causa da 
eonsciencia : 

28 E se algum disser: Isto foi sacrificado 
aos idolos : nao o comais, em attenpao da- 
quelle que o advertio, e por causa da con- 
sciencia: 

29 E digo a eonsciencia, nao a tua, mas 
a do outro. Porque, a que fim a minha 
liberdade he julgada pela eonsciencia alheia? 

30 Ainda que eu com grapa participo, a 
que fim darei occasiao a ser blasfemado por 
huma cousa porque dou grapas ? 

31 Logo ou vos comais, ou bebais, ou 
fapais qualquer outra cousa: fazei tudo para 
gloria de Deos. 

32 Portai-vos sem dar escandalo, nem 
aos Judeos, nem aos Gentios, nem a Igreja 
de Deos. 

33 Como tambem eu em tudo procuro 
agradar a todos, nao buscando o que me he 
de proveito, senao o de muitos: para que 
sejao salvos. 

CAPITULO XI. 
O homem deve, quando ora, estar com a 

cabeqa descoberta; a mulher com o vco 
posto. Reprehende o Apostolo a desordem, 
com que os Corinthios celebravdo a Cea do 
Senhor. Refere a instituiqdo do Santis- 
simo Sacramento pela revelaqdo que della 
tivera. Crime, e costigo nos que o recebem 
indignamente. 

DEDE meus imitadores, bem como eu 
^ tambem o sou de Christo. 

2 Eu vos louvo pois, irmaos, porque em 
tudo vos lembrais de mini: e guardais as 
minhas instruccoes, como eu vo-las ensinei. 

3 Porcm quero que vos-outros saibais, 
que Christo he a cabepa de todo o varao: e 
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o varao a cabepa da mulher: e Deos a 
cabepa de Christo. 

4 Todo o homem, que faz orapao, ou que 
profetiza com a cabepa coberta, deshonra a 
sua cabepa. 

5 E toda a mulher, que faz orapao, ou 
que profetiza nao tendo coberta a cabepa, 
deshonra a sua cabepa, porque he como se 
estivesse rapada. 

6 Por tanto, se a mulher se nao cobre, 
tosquie-se tambem. E se para a mulher he 
huma deshonra tosquiar-se, ou rapar-se, cu- 
bra a sua cabepa. 

7 O varao na verdade nao deve cobrir a 
sua cabepa : porque he a imagem, e gloria 
de Deos, mas a mulher he a gloria do varao. 

8 Porque nao foi feito o varao da mu¬ 
lher, mas a mulher do varao. 

9 E nao foi outrosi creado o varao por 
causa da mulher, mas sim a mulher por 
causa do varao. 

10 Por isso deve a mulher, trazer o poder 
sobre a sua cabepa por causa dos Anjos. 

11 Com tudo isso nem o varao he sem a 
mulher: nem a mulher sem o varao no 
Senhor. 

12 Porque como a mulher foi tirada do 
varao, assim tambem o varao he concebido 
pela mulher: mas todas as cousas vem de 
Deos. 

13 Julgai la vos mesmos: he decente 
que huma mulher faca orapao a Deos, nao 
tendo veo ? 

14 Nem a mesma natureza volo ensina: 
ja quanto ao varao se elle deixasse com 
effeito crescer os cabellos, isto he para elle 
huma ignominia : 

15 E pelo contrario he gloria para a mu¬ 
lher deixallos crescer: porque elles lhe forao 
dados em lugar de veo. 

16 Se porem algum quizer ser conten- 
cioso : nos nao temos tal costume, nem a 
Igreja de Deos. 

17 Isto pois vos prescrevo: nao vos 
dando a minha approvacao por saber que 
vos nao ajuntais para melhor, senao para 
peior. 

18 Porque em primeiro lugar, oupo, que 
quando vos ajuntais na Igreja, ha entre vos 
divisoes, e eu em parte o creio. 

19 Pois he necessario que ate haja here- 
sias para que tambem os que sao provados, 
fiquem manifestos entre vos. 

20 De maneira que quando vos congre- 
gais em hum corpo, nao he ja para comer a 
Cea do Senhor. 

21 Porque se anticipa cada hum a comer 
a sua cea particular. E huns tem na ver¬ 
dade fome : outros estao mui fartos. 

22 Por ventura nao tendes vos as vossas 
casas, para la comerdes, e beberdes? ou 
desprezais a Igreja de Deos, e envergonhais 
aquelles que nao tem? Que vos direi? 
Louvar-vos-hei ? nisto nao vos louvo. 
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23 Porque eu recebi do Senhor, o que 
tambem vos ensinei a vos, que o Senhor 
Jesus na noute em que foi entregue, tomou 
o pao, 

24 E dando gramas, o partio e disse : Re- 
cebei, e comei: este he o meu Corpo, que 
sera entregue por amor de vos: fazei isto em 
memoria de mim. 

25 Por semelhante modo depois de haver 
ceado, tomou tambem o Calis, dizendo : 
Este Calis he o novo Testamento no meu 
Sangue: fazei isto em memoria de mim, 
todas as vezes que beberdes. 

26 Porque todas as vezes que comerdes 
este Pao, e beberdes, este Calis: annuncia- 
reis a morte do Senhor, ate que elle ea. 

27 Por tanto, todo aquelle que comer 
este Pao, ou beber o Calis do Senhor indig- 
namente : sera reo do Corpo, e do Sangue 
do Senhor. 

28 Examine-se pois a si mesmo o ho¬ 
mem : e assim coma deste Pao, e beba deste 
Calis. 

29 Porque todo aquelle que o come e 
bebe indignamente, come, e bebe para si a 
condemnapao: nao discernindo o Corpo 
do Senhor. 

30 Esta he a razao, porque entre vos ha 
muitos enfermos e sem forpas, e muitos que 
dormem. 

31 Ora se nos nos examinassemos a nos 
mesmos, he certo que nao seriamos julgados. 

32 Mas quando nos somos julgados, so- 
mos corrigidos do Senhor, para nao sermos 
condemnados com este Mundo. 

33 Por tanto, irmaos meus, quando vos 
ajuntais a comer, esperai huns pelos outros. 

34 Se algum tem fome, coma em casa, 
porque vos nao ajunteis para juizo. No 
tocante as demais cousas eu as ordenarei 
quando for. 

CAPITULO XII. 
Sao diversos os dons do Espirito Santo : e 

elle os reparte diversamente aos Eieis. 
Bern como os membros do corpo humano, 
cada hum segundo as suas diversas /un¬ 
does, concorrem para o hem, e conservagao 
do todo; assim tambem cada hum dos 
Eieis, como membros do corpo rnystico, 
devem trabalhar em utilidade commum. 

P SOBRE os dons espirituaes, nao quero, 
irmaos, que vivais em ignorancia. 

2 Sabeis, que quando ereis Gentios, con- 
corrieis aos simulacros mudos conforme ereis 
levados. 

3 Por tanto vos fapo saber, que ninguem, 
que falla pelo Espirito de Deos, diz anathe¬ 
ma a Jesus. E ninguem pode dizer, Senhor 
Jesus, senao pelo Espirito Santo. 

4 Ha pois repartipao de grapas, mas hum 
mesmo he o Espirito. 

5 E os ministerios sao diversos, mas hum 
mesmo he o Senhor. 
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6 Tambem as operates sao diversas, 
mas um mesmo Deos lie o que obra tudo 
em todos. 

7 E a cada hum he dada a manifestaf ao 
do Espirito para proveito. 

8 Porque a hum pelo Espirito he dada 
a palavra de sabedoria: a outro porem a pa- 
lavra de sciencia, segundo o mesmo Espirito: 

9 A outro a fe pelo mesmo Espirito : a 
outro graca de curar as doencas em hum 
mesmo Espirito: 

10 A outro a operacao de milagres, a 
outro a profecia, a outro o discernimento dos 
espiritos, a outro a variedade de linguas, a 
outro a interpretacao das palavras. 

11 Mas todas estas cousas obra so hum, 
e o mesmo Espirito, repartindo a cada hum 
como quer. 

12 Porque assim como o corpo he hum, 
e tem muitos membros, e todos os membros 
do corpo, ainda que sejao muitos, sao com 
tudo hum so corpo : assim tambem Christo. 

13 Porque num mesmo Espirito fomos 
baptizados todos nos, para sermos hum mes¬ 
mo corpo, ou sejamos Judeos, ou Gentios, 
ou servos, ou livres : e todos temos bebido 
em hum mesmo Espirito. 

14 Porque tambem o corpo nao he hum 
so membro, mas muitos. 

15 Se disser o pe: Porque nao sou mao, 
nao sou do corpo : acaso deixa elle por isso 
de ser do corpo ? 

16 E se a orelha disser : Huma vez que 
eu nao sou olho, nao sou do corpo ; por 
ventura deixa ella por isso de ser do corpo ? 

17 Se o corpo todo fosse olho : onde es- 
taria o ouvido ? Se fosse todo ouvido: onde 
estaria o olfacto ? 

18 Agora porem Deos poz os membros 
no carpo, cada hum delies assim como quiz. 

19 Se todos os membros porem fossem 
hum so membro, onde estaria o corpo ? 

20 Mas a verdade he que sao muitos os 
membros, e hum so o corpo. 

21 Ora o olho nao pode dizer a mao : 
Eu nao necessito do teu prestimo: nem 
tambem a cabepa pode dizer aos pes : Vos 
nao me so is necessarios. 

22 Antes pelo contrario, os membros do 
corpo, que parecem mais fracos sao os mais 
necessarios ? 

23 E os que temos por mais vis membros 
do corpo, a esses cobrimos com mais deco- 
ro: e os que em nos sao menos honestos, os 
recatamos com maior descencia. 

24 Porque os que em nos sao mais ho¬ 
nestos, nao tem necessidade de nada : mas 
Deos attemperou o corpo, dando honra mais 
avultada aquelle membro, que a nao tinha 
em si, 

25 Para que nao haja scisma no corpo, 
mas antes conspirem mutuamente todos os 
membros a se ajudarem huns aos outros. 

26 De maneira que se algum mal padece 
[Port. Test.] 

hum membro, todos os membros padecem 
[corn elle: ou se hum membro recebe gloria, 
todos os membros se regozijao com elle. 

27 Vos-outros pois sois corpo de Christo, 
e membros huns dos outros. 

28 E assim a varios poz Deos na Igreja, 
primeiramente os Apostolos, segundaria- 
mente os Profetas, em terceiro lugar os 
Doutores, depois os que tem a virtude de 
obrar milagres, depois os que tem a graca 
de curar doencas, os que tem o dom cle 
assistir a seus irmaos, os que tem o dom de 
governar, os que tem o dom de fallar diver¬ 
sas linguas, os que tem o dom de as inter¬ 
pretar. 

29 Sao por ventura todos Apostolos ? sao 
todos Profetas ? sao todos Doutores ? 

30 Fazem todos por ventura milagres? 
tem todos a grapa de curar doencas ? fallao 
todos muitas linguas ? tem todos o dom de 
as interpretar? 

31 Entre estes dons aspirai pois aos que 
sao melhores. Mas eu ainda vou a mostrar- 
vos outro caminho mais excellente. 

CAP1TULO XIII. 
Todos os dons sao inuteis sem a caridade. 

Virtudes, e officios, que a caridade em si 
conthn. Ella ha de durar sempre. Van- 
tagem, que leva a Fe, e a Esperanga. 

E eu fallar as linguas dos homens, e dos 
Anjos, e nao tiver caridade, sou como o 

metal, que soa, ou como o sino, que tine. 
2 E se eu tiver o dom de profecia, e co- 

nhecer todos os mysterios, e quanto se pode 
saber: e se tiver toda a fe, ate o ponto de 
transportar rnontes, e nao tiver caridade, 
nao sou nada. 

3 E se eu distribuir todos os meus bens 
em o sustento dos pobres, e se entregar o 
meu corpo para ser queimado, se todavia 
nao tiver caridade, nada disto me aproveita. 

4 A caridade he paciente, he benigna. A 
caridade nao he invejosa, nao obra temeraria, 
nem precipitadamente, nao se ensoberbece, 

5 Nao he ambiciosa, nao busca os seus 
proprios interesses, jiao se irrita, nao sus- 
peita mal, 

6 Nao folga com a injustija, mas folga 
com a verdade: 

7 Tudo tolera, tudo ere, tudo espera, 
tudo soffre. 

8 A caridade nunca ja mais ha de aca- 
bar : ou deixem de ter lugar as profecias, ou 
cessem as linguas, ou seja abolida a sciencia. 

9 Porque em parte conhecemos, e em 
parte profetizamos. 

10 Mas quando vier o que he perfeito, 
abolido sera o que he em parte. 

11 Quando eu era menino, fallava como 
menino, julgava como menino, discorria 
como menino. Mas depois que eu cheguei 
a ser homem feito, dei de mao as cousas quo 
erao de menino. 
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12 Nos agora vemos a Deos como por 
hum espelho em enigmas : mas entao face a 
face. Agora conhepo-o em parte; mas entao 
hei de conhecello, como eu mesmo sou tam- 
bem delle conhecido. 

13 Agora pois permanecem a Fe, a Es- 
peranpa, a Caridade: estas tres virtudes : 
porem a maior dellas he a Caridade. 

CAPITULO XIV. 
O dom de profecia prefere ao das linguas: 

e o dom das linguas nao serve de nada sem 
o da interpretacdo. Regras sobre o uso 
destes dons na Igreja. As mulheres devem 
nella guurdar sitencio. 

OEGUI a caridade, anhelai aos dons espi- 
^ rituaes : e sobre todos ao de profecia. 

2 Porque o que falla huma lingua des- 
conhecida, nao falla a homens, senao a 
Deos: porque nenlium o ouve : e em Espirito 
falla mysterios. 

3 Mas o que profetiza, falla aos homens {>ara sua edificapao, e exhortacao, e conso- 
apao. 

4 O que falla huma lingua desconhecida, 
se edifica a si mesmo: porem o que profe¬ 
tiza, edifica a Igreja de Deos. 

5 Quero pois, que todos vos tenhais o 
dom de linguas: porem muito mais que 
profetizeis. Porque maior he o que profetiza, 
que o que falla diversas linguas : a nao ser 
cjue tambem elle interprete, de maneira que 
a Igreja receba edificapao. 

6 Agora pois, Irmaos, se eu for ter com- 
vosco fallando em diversas linguas: de que 
vos aproveitarei eu, se vos nao fallar ou por 
revelapao, ou por sciencia, ou por profecia, 
ou por doutrina? 

7 Certamente as cousas inanimadas, que 
fazem consonancia, como a frauta, ou a 
cithara : se nao fizerem differenpa de sons, 
como se distinguira o que se canta a frauta, 
ou o que se toca na cithara ? 

8 Porque se a trombeta der hum som 
eonfuso, quem se preparara para a batalha ? 

9 Assim tambem vos, se pela lingua nao 
derdes palavras intelligiveis : como se enten- 
dera o que se diz 1 porque sereis como quem 
falla ao vento, 

10 Ha, como aeontece, tantos generos de 
linguas nesto mundo : e nada ha sem voz. 

11 Se eu pois nao entender o que signi- 
ficao as palavras, serei hum barbaro para 
aquelle a quem fallo : e o que falla, sello-ha 
para mim do mesmo modo. 

12 Assim tambem vos, por quanto sois 
desejosos de dons espirituaes, procurai abun- 
dar nelles, para edificapao da Igreja. 

13 E por isso o que falla huma lingua 
desconhecida: pepa o dom de a interpretar. 

14 Porque se eu orar numa lingua es- 
trangeira, verdade he que o meu espirito ora, 
mas o meu entendimento fiea sem fructo. 

15 Que farei eu logo? Orarei com o es- 
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pirito, orarei tambem com a mente: canta- 
rei com o espirito, cantarei tambem com a 
mente. 

16 Mas se louvares com o espirito: o que 
occupa o lugar do simples povo como dira, 
Amen, sobre a tua benpao? visto nao enten¬ 
der elle o que tu dizes. 

17 Verdade he que tu das bem as grapas: 
mas o outro nao he edificado. 

18 Grapas dou ao meu Deos, que fallo 
todas as linguas que vos fallais. 

19 Mas eu antes quero fallar na Igreja 
sinco palavras da minha intelligencia, para 
inslruir tambem aos outros : do que dez mil 
palavras em lingua estranha. 

20 Irmaos, nao sejais meninos no sentido, 
mas sede pequeninos na malicia: e sede 
perfeitos no sentido. 

21 Na Lei esta escrito: Em outras lin¬ 
guas, e noutros labios fallarei pois a este 
povo: e nem ainda assim me ouviraS, diz o 
Senhor. 

22 E assim as linguas sao para sinal, nao 
aos fieis, mas aos infieis : porem as profe- 
cias, nao aos infieis, mas aos fieis. 

23 Se pois, toda a Igreja se congregar em 
hum corpo, e todos fallarem linguas diversas, 
e entrarem entao idiotas, ou infieis : nao 
dirao por ventura que estais loucos ? 

24 Porem se profetizarem todos, e entra¬ 
rem alii hum infiel, ou hum idiota, de todos 
he convencido, de todos he julgado: 

25 As cousas occultas do seu corapao se 
fazem manifestas, e assim prostrado com a 
face em terra adorara a Deos, declarando 
que Deos verdadeiramente esta entre vos : 

26 Pois que haveis de fazer, irmaos? 
quando vos congregais, se cada hum de vos 
tem o dom de compor Salmos, tem o de 
doutrina, tem o de revelapao, tem o de lin¬ 
guas, tem o de as interpretar : fapa-se tudo 
isto para edificapao. 

27 Ou se alguns tem o dom de linguas, 
nao fallem senao dous, ou quando muito 
tres, e hum depois do outro, e haja algum 
que interprete o que elles disserem. 

28 E se nao houver interprete, estejao 
calados na Igreja, e nao fallem senao con - 
sigo, e com Deos. 

29 Pelo que toca porem aos Profetas fal¬ 
lem tambem so dous, ou tres, e os mais jul- 
guem o que ouvirem. 

30 E se neste tempo for feita qualquer 
revelapao a algum outro, dos que se achao 
assentados, calese o que fallava primeiro. 

31 Porque vos podeis profetizar todos, 
hum depois do outro; pai-a assim aprende- 
rem todos, e serem todos exhortados ao bem: 

32 Porque os espiritos dos Profetas estao 
sujeitos aos Profetas. 

33 Por quanto Deos nao he Deos de dis- 
senpao, se nao de paz: como eu tatnbem o 
ensino em todas as Igrejas dos Santos. 

34 As mulheres estejao caladas nas Igre- 
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jas, porque lhes nao he permittido fallar, 
mas devem estar sujeitas, corao tambem o 
ordena a Lei-. 

35 E se querem aprender alguma cousa, 
perguntem-a em casa a seus maridos. Por¬ 
que he cousa indecente para huma rnulher o 
fallar na Igreja. 

36 Por ventura he dentre vos que sahio 
a palavra de Deos ? ou nao veio ella senao 
para vos? 

37 Se algum ere ser Profeta, ou espiritual, 
reconhepa que as cousas, que vos escrevo, 
sao mandamentos do Senhor. 

38 Se algum porem o quer ignorar, sera 
ignorado. 

39 Assim que, irmaos, tende emulafao 
ao dom de profetizar: e nao prohibais o uso 
do dom de linguas: 

40 Mas faya-se tudo com decencia, e 
com ordem. 

CAPITULO XV. 
Provas da Resurreiqao de Jesu Christo. 

Della se conclue a de nos todos. Com que 
ordem hdo de resurgir os homens. Com 
que qualidades. Com que diversidade de 
gloria. Entao a morte sera inteiramente 
vencida. 

ONHO-VOS pois presente, irmaos, o 
Evangelho, que vos preguei, o qual 

tambem vos recebestes, e nelle ainda perse- 
verais, 

2 Polo qual he certo que sois salvos to- 
davia o conservais, como eu vo-lo preguei, 
salvo se em vao o crestes. 

3 Porque des do principio eu vos ensinei 
o mesmo que havia aprendido: que Christo 
morreo por nossos peccados, segundo as 
Escrituras: 

4 E que foi sepultado, e que resurgio ao 
terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras : 

5 E que foi visto por Cefas, e depois 
disto pelos onze. 

6 Depois foi visto por mais de quinhentos 
irmaos estando juntos: dos quaes ainda 
hoje em dia vivem muitos, e alguns sao ja 
mortos: 

7 Depois foi visto por de Tiago, logo de 
todos os Apostolos: 

8 E ultimamente depois de todos os mais 
foi tambem visto de mim, como d’hum 
abortivo. 

9 Porque eu sou o minimo dos Apostolos, 
que nao sou digno de ser chamado Apostolo, 
porque persegui a Igreja de Deos. 

10 Mas pela gra^a de Deos sou o que 
sou, e a sua grapa nao tem sido va em mim, 
antes tenho trabalhado mais copiosamente 
que todos elles: nao eu com tudos mas a 
graja de Deos comigo. 

11 Porque seja eu, ou sejao elles: assim 
vo-lo pr^gamos, e assim crestes. 

12 E se se prega que Christo resuscitou 
dentre os mortos, como dizem alguns entre 

vos-outros, que nao ha resurreifao de mortos? 
13 Pois senao ha resurreifao de mortos : 

nem Christo resuscitou. 
14 E se Christo nao resuscitou, he logo va 

a nossa pregaf ao, he tambem va a nossa fe: 
15 E somos assim mesmo convencidos 

por falsas testemunhas de Deos: porque 
demos testemunho contra Deos, dizendo, 
que resuscitou a Christo, ao qual nao resus¬ 
citou, se os mortos nao resuscitao. 

16 Porque se os mortos nao resuscitao, 
tambem Christo nao resuscitou. 

17 E se Christo nao resuscitou, ha va a 
vossa fe, porque ainda permaneceis nos vos- 
sos peccados. 

18 Tambem por conseguinte os que dor- 
mirao em Christo, perecerao. 

19 Se nesta vida tao somente esperamos 
em Christo, somos nos os mais infelices de 
todos os homens. 

20 Mas agora resuscitou Christo d’entre 
os mortos, sendo elle as primicias dos que 
dormem, 

21 Porque como a morte veio na ver- 
dade por hum homem, tambem por hum 
homem deve vir a resurreifao dos mortos. 

22 E assim como em Adao morrem to¬ 
dos, assim tambem todos serao vivificados 
em Christo 

23 Mas cada hum em sua ordem as pri¬ 
micias foi Christo : depois os que sao de 
Christo, que crerao na sua vinda. 

24 Depois sera o fim : quando tiver en- 
tregado o Reino a Deos e ao Padre, quando 
houver destruido todo o principado, e poder, 
e virtude. 

25 Porque he necessario que elle reine, 
ate que ponha todos os seus inimigos debaixo 
de seus p£s. 

26 Ora o ultimo inimigo destruido sera 
a morte : Porque todas as cousas sujeitou 
debaixo dos pes delle. E quando diz : 

27 Tudo esta sujeito a elle, exceptua-se 
sem duvida aquelle, que lhe sujeitou a elle 
todas as cousas. 

28 E quando tudo lhe estiver sujeito : 
entao ainda o mesmo Filho estara sujeito 
aquelle, que sujeitou a elle todas as cousas, 
para que Deos seja tudo em todos. 

29 Doutra sorte, que farao os que se 
baptizao pelos mortos se absolutamente os 
mortos nao resuscitao? pois porque ate se 
baptizao por elles ? 

30 Porque nos expomos tambem nos a 
perigos toda a hora ? 

31 Cada dia, irmaos, morro pela vossa 
gloria, a qual tenho em Jesu Christo Senhor 
nosso. 

32 Se (como homem) eu batalhei com as 
bestas em Efeso, que me aproveita isso, 
senao resuscitao os mortos? comamos, e 
bebamos, porque a manha morreremos. 

33 Nao vos deixeis enganar : As roins 
conversafoes corrempem os bons costumes. 
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34 Vigiai, justos, e nao pequeis : porque I ruptivel se revista da incorruptibilidade : e 
alguns nao tem o conhecimento de Deos, que este corpo mortal se revista da imrnor- 
para vergonha vossa o digo. 

35 Mas dira algum: Como resuscitarao 
os mortos ? ou ern que qualidade de corpo 
virao ? 

36 Como 6s insipiente! o que tu sem&as 
nao se vivifica, se primeiro nao morre. 

37 E quando tu semeas, nao semeas 
corpo de planta, que ha de nascer, senao o 
mero grao, como por exemplo, de trigo, ou 
d’algum dos outros. 

38 Porem Deos lhe da o corpo como lhe 
apraz: e a cada huma das sementes o seu 
proprio corpo. 

39 Nem toda a carne he huma mesma 
carne: mas huma certamente he a dos ho- 
mens, e outra a dos animaes, huma a das 
aves, e outra a dos peixes. 

40 E corpos ha celesteaes, e corpos ter 
restres : mas huma he por certo a gloria dos 
celestiaes, e outra a dos terrestres : 

41 Huma he a claridade do Sol, outra a 
claridade da Lua, e outra a claridade das 
estrellas. E ainda ha differen^a de estrella 
a estrella na claridade : 

42 Assim tambem a resurrei^ao dos mor¬ 
tos. Semea-se o corpo em corrupcao, resus¬ 
citara em incorruppao. 

43 Semea-se em villeza, resuscitara em 
gloria: semea-se em fraqueza, resuscitara 
em vigor: 

44 He semeado o corpo animal, resusci¬ 
tara o corpo espiritual. Se ha corpo animal, 
tambem o ha espiritual, assim como esta 
escrito. 

45 Foi feito o primeiro homem Adao em 
alma vivente, o ultimo Adao em espirito 
vivificante. 

46 Mas nao primeiro o que he espiritual, 
senao o que he animal: depois o que he es¬ 
piritual. 

47 O primeiro homem formado da terra, 
he terreno: o segundo homem do Ceo, ce¬ 
lestial. 

48 Qual foi o terreno, taes sao tambem 
os terrenos: e qual he o celestial, taes sao 
tambem os celestiaes. 

49 Pelo que, assim como trouxemos a 
imagem do terreno, tragamos tambem a 
imagem do celestial. 

50 Mas digo isto, irmaos: que a carne e 
o sangue nao podem possuir o Reino de 
Deos: nem a corruppao possuira a incor¬ 
ruptibilidade. 

51 Eis-aqui vos digo hum mysterio : To- 
dos certamente resuscitaremos, mas nem 
todos seremos mudados. 

52 Num momento, num abrir e fechar 
d’olhos, ao som da ultima trombeta : porque 
huma trombeta soara, e os mortos resusci¬ 
tarao incorruptiveis: e nos-outros seremos 
mudados. 

talidade. 
54 E quando este corpo mortal se revestir 

da immortalidade, entao se cumprira a pa- 
lavra, que esta escrita: Tragada foi a morte 
na victoria. 

55 Onde esta, 6 morte, a tua victoria? 
onde esta, 6 morte, o teu aguilhao? 

56 Ora o aguilhao da morte he o 
cado: e a for^a do peccado he a Lei. 

57 Porem grapas a Deos, que nos deo a 
victoria por nosso Senhor Jesu Christo. 

58 Por tanto, meus amados irmaos, estai 
firmes, e constantes : crescendo sempre na 
obra do Senhor, sabendo que o vosso traba- 
lho nao he vao no Senhor. 

pec- 

CAPITULO XVI. 
Recommenda o Apostolo aos Corinthios o 

cuidado dos pobres de Jerusalem. Pro- 
mette ir vellos. Desculpa a Apollo de nao 
ter vindo. Recommenda-lhes a Timotheo, 
e a casa de Estefanas. Conclue com varias 
saudagoes. 

QUANTO porem as Collectas, que se fa- 
zem a beneficio dos Santos, fazei tam¬ 

bem vos o mesmo que eu ordenei as Igrejas 
da Galacia. 

2 Ao primeiro dia da semana, cada hum 
de vos ponha de parte alguma somma em 
sua casa, guardando assim o que bem lhe 
parecer: para que se nao facao as Collectas 
quando eu chegar. 

3 E quando eu for presente: aos que vos 
approvardes por cartas, a esses taes enviarei 
eu, para que levem a Jerusalem o vosso 
soccorro. 

4 E se a cousa merecer que tambem va 
eu mesmo, irao c-omigo. 

5 Eu porem irei ver-vos, depois que liver 
passado pela Macedonia: porque tenho de 
Dassar pela Macedonia. 

6 E talvez que ficarei comvosco, e pas- 
sarei tambem o Inverno, para que vos me 
acompanheis aonde eu houver de ir. 

7 Porque nao vos quero agora ver de 
aassagem, antes espero demorar-me algum 
tempo comvosco, se o Senhor o permittir. 

8 E ficarei em Efeso at6 a Festa de Pen- 
tecostes. 

9 Porque se me abrio huma porta grande, 
espacosa: e os adversaries sao muitos. 
10 E se vier Timotheo, vede que esteja 

sem temor entre vos: porque trabalha na 
obra do Senhor, assim como eu tambem. 

11 Por tanto nenhum o tenha em pouco: 
antes o acompanhai em paz, para que venha 
ter comigo : porque o espero com os irmaos. 

12 E vos faco saber do irmao Apollo, que 
lhe roguei muito que passasse a vos-outros 
com os irmaos : e na verdade nao foi sua 
vontade o ir agora ter comvosco : mas ira. 

53 Porque importa que este corpo cor- quando tiver opportunidade. 
*164 



II. AOS COKINTHIOS I. 

13 Vigiai, estai firmes na fe, portai-vos 
varonilmente, e fortalecei-vos. 

14 Todas as vossas obras sejao feitas em 
caridade. 

15 Rogo-vos porem, irmaos, pois ja co- 
nheseis a casa de Estefanas, e de Fortu- 
nato, e d’Acaico: porque sao as primicias 
da Acaia, e se consagrarao ao servipo dos 
Santos : 

16 Que nao so vos sejais obedientes a 
estes taes, mas tambem a todo aquelle que 
nos ajuda, e trabalha. 

17 E eu me alegro com a vinda de Este¬ 
fanas, e de Fortunato, e d’Acaiaco; porque 
o que a vos vos faltava, elles o supprirao : 

18 Porque recrearao assim o meu espirito, 

como o vosso. Tende pois considerapao 
com taes pessoas. 

19 As Igrejas da Asia vos saudao. Mui- 
tos vos saudao no Senhor, Aquila e Priscilla, 
com a Igreja de sua casa ; na qual ate me 
acho hospedado. 

20 Todos os irmaos vos saudao. Saudai- 
vos buns aos outros no osculo santo. 

21 Eu Paulo escrevi de meu proprio pu- 
nho a seguinte saudapao. 

22 Se algurn nao ama a nosso Senhor 
Jesu Christo, seja anathema, Maran-Atha. 

23 A grapa de nosso Senhor Jesu Christo 
seja comvosco. 

24 O meu amor he por vos todos em 
Jesu Christo. Amen. 

SEGUNDA EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO 

AOS CORINTHIOS. 

CAPITULO I. 
Declara o Apostolo os trabalhos, que tem 

padecido na Asia. Mostra que todos elles 
contribuem para utilidade, e consolaqdo 
dos Corinthios. Desculpa-se de os nao 
ter ido visitor. A palavra de Deos he in¬ 
var iavel. 

T)AULO Apostolo de Jesu Christo pela 
-*• vontade de Deos, e Timotheo seu irmao, 
6. Igreja de Deos, que esta em Corintho, e 
a todos os Santos, que ha por toda a Acaia, 

2 Grapa vos seja Jlada, e paz da parte 
de Deos nosso Pai, e da do Senhor Jesu 
Christo. 

3 Bemdito seja o Deos, e Pai de nosso 
Senhor Jesu Christo, Pai de misericordias, 
e Deos de toda a consolapao, 

4 O qual nos consola em toda a nossa 
tribulapao: para que possamos tambem nos 
mesmos consolar aos que estao em toda a 
angustia, pelo conforto, com que tambem 
nos somos confortados de Deos. 

5 Porque a medida que em nos crescem 
as penas de Christo: crescem tambem por 
Christo as nossas consolapoes. 

6 Porque se somos atribulados, para vossa 
exhortapao he e salvapao, se somos consola- 
dos, para vossa consolapao he, se somos 
confortados, para vosso conforto he e salva¬ 
pao, a qual obra o soffrimento des mesmas 
afflicpoes, que nos tambem soffremos: 

7 Para que seja firme a nossa esperanpa 
por vos : estando certos, que assim como 
sois companheiros nas afflicpoes, assim o 
sereis tambem na consolapao. 

8 Porque nao queremos, irmaos, que vos 
ignoreis a nossa tribulacao, que se excitou 
na Asia, porque fomos maltratados desme- 
didamente sobre as nossas forpas, de sorte 
que ate a mesma vida nos causava tedio. 

9 Mas nos dentro de nosjnesmos tivemos 
resposta de morte, para nao pormos a nossa 
confianpa em nos, mas em Deos, que resus- 
cita os mortos. 

10 O qual nos livrou de tao grandes 
perigos, e livra ainda : em quem esperamos 
que ainda igualmente nos livrarfi, 

11 Se vos nos ajudardes tambem orando 
por nos : para que pelo dom, que se nos 
tem concedido em attenpao de muitas pes¬ 
soas, por intervencao de muitas sejao dadas 
grapas por nos-outros. 

12 Porque a nossa gloria he esta, o teste- 
munho da nossa consciencia, de que em 
simplicidade de corapao e em sinceridade 
de Deos, e nao em sabedoria carnal, mas 
pela grapa de Deos, temos vivido neste 
mundo, e maiormente comvosco. 

13 Porque, nao vos escrevemos outra 
cousa, senao o que haveis lido, e conhecido. 
E espero que o conhecereis ate ao fim, 

14 E como tambem nos haveis conhecido 
em parte, que somos a vossa gloria, assim 
como tambem vos sereis a nossa, no dia de 
nosso Senhor Jesu Christo : 

15 E nesta confianca tinha eu resolvido 
primeiro ir ver-vos, para que vos recebesseis 
hurna dobrada grapa: 

16 E passar por vos a Macedonia, e de 
Macedonia ir outra vez ter comvosco, e ser 
acompanhado de vos-outros ate a J udca. 
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17 Tendo eu pois por entao formado este 
designio, foi acaso por inconstancia nao o 
executar eu ? Ou quando eu tomo huma 
resolupao, he esta resolupao, que nao passa 
de humana, de sorte que venha a se achar 
era raim SIM, e NAO ? 

18 Mas Deos he fiel leslemunha, de que 
nao ha SIM, e NAO naquella falla, que 
live comvosco. 

19 Porque o Filho de Deos Jesu Christo, 
que tem sido por nossa intervenpao pregado 
entre vos, por mim, e por Silvano, e Timo- 
theo, nao foi tal que se achasse nelle SIM, 
e NAO, mas sempre houve SIM. 

20 Porque todas as promessas de Deos 
sao SIM era seu Filho: e por elle tambem 
he o Amen, que se diz a Deos para nossa 
gloria. 

21 E o que nos confirma em Christo 
comvosco, e o que nos ungio, he Deos: 

22 O qual tambem nos sellou, e deo em 
nossos coracoes a prenda do Espirito. 

23 Mas eu chamo a Deos por testemunha 
sobre a minha alma, de que por perdoar- 
vos, nao tenho ido mais a Corintho : nao 
porque tenhamos dominio sobre a vossa fe, 
mas porque somos cooperadores do vosso 
gozo: pois pela fe estais em pA 

CAPITULO II. 
Com receio de que nao se affligissern os Fieis 

desta Igreja, nao foi Paulo a Corinthio. 
Perdoa ao incestuoso. ~Deseja que volte 
Tito, por saber novas delies. Fructos, 
que Paulo colheo. Alguns todavia mu- 
ddrao o cheiro de vida em cheiro de morte. 
Estes sdo os falsos Doutores. 

TPU porem assentei isto mesmo comigo, 
-*-* nao ir outra vez ter comvosco por nao 
vos causar tristeza. 

2 Porque se eu vos entristepo : quem he 
tambem o que me alegrara, senao o que por 
via de mim he entristecido ? 

3 E isto mesmo vos escrevi, para que 
quando passar a ver-vos, nao tenha tristeza 
sobre tristeza, dos que me devera alegrar: 
confiando em todos vos, que a minha ale- 
gria, he a de todos vos. 

4 Porque pela muita tribulapao, e angus- 
tia de corapao, com muitas lagrimas vos es¬ 
crevi ? nao porque fosseis contristados : mas 
para que soubesseis, quanto maior amor 
tenho para comvosco. 

5 E se algum me contristou, nao me con- 
tristou: senao em parte, por nao carregar- 
vos a todos vos. 

6 Basta-lhe ao que he tal, esta reprehen- 
sao, que he dada por muitos: 

7 De sorte que pelo contrario, deveis 
agora usar com elle de indulgencia, e con- 
solallo, para que nao acontepa que seja con- 
sumido de demaziada tristeza quem se acha 
em taes circumstancias. 

8 Por conta do que vos rogo, que lhe 
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deis effectivas provas da vossa caridade. 
9 E por isto tambem vos escrevi, para 

ver por esta prova, se sois obedientes em 
todas as cousas. 

10 E ao que perdoastes em alguma cousa, 
tambem eu: pois eu tambem a indulgencia 
de que usei, se d’alguma tenho usado, foi 
por amor de vos em pessoa de Christo, 

11 Para nao sermos surprendidos de Sa- 
tanaz : pois que nao ignoramos as suas ma- 
quinapoes. 

12 Mas quando passei a Troade, pelo 
Evangelho de Christo, e me foi aberta a 
porta no Senhor, 

13 Nao tive repouso no meu espirito, 
porque nao achei a meu irmao Tito, mas 
despedindo-me delles, parti para Macedonia. 

14 Mas gracas a Deos, que sempre nos 
faz triunfar em Jesu Christo, e que por nosso 
meio diffunde o cheiro do conhecimento de 
si mesmo em todo o lugar. 

15 Porque nos somos diante de Deos o 
bom cheiro de Christo, nos que se salvao, e 
nos que perecem: 

16 Para liuns na verdade cheiro de morte 
para morte : e para outros cheiro de vida 
para vida. E para estas cousas quem he tao 
idoneo ? 

17 Porque nao somos falsificadores da 
palavra de Deos, como muitos, mas fallamos 
em Christo com sinceridade, e como da parte 
de Deos diante de Deos. 

CAPITULO III. 
Diz o Aposlolo que elle nao necessita de que 

alguem o recotnmende, pois assas recom- 
mendado esta pela conversdo dos Corin- 
thios. O Novo Testamento he ?nais digno 
de honra, do que o Velho. Este causava 
morte, aquelle da vida. Os Judeos lem a 
Escritura com hum veo sobre os olhos. 
Este veo he tirado pelos que annunciao o 
Evangelho. A luz, que elles tem, he maior 
que a de Moys'cs. 

^JOMECAMOS de novo a louvar-nos a 
nos mesmos? ou temos acaso necessi- 

clade (como alguns) de cartas de recom- 
mendapao, para vos, ou de vos ? 

2 A nossa Carta sois vos, escrita em nos¬ 
sos corapoes, que he reconhecida, e lida por 
todos os homens: 

3 Sendo manifesto, que vos sois a Carta 
de Christo, feita pelo nosso ministerio, e 
escrita nao com tinta, mas com o espirito de 
Deos vivo: nao em taboas de pedra, mas 
em taboas de came do corapao. 

4 E temos huma tal confianca em Deos 
por Christo: 

5 Nao que sejamos capazes de nos mes¬ 
mos de ter algum pensamento, como de nos 
mesmos : mas a nossa capacidade vem de 
Deos: 

6 O qual he tambem o que nos fez ido- 
neos ministros do Novo Testamento: nao 
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pela letra, mas pelo Espirito: porque a letra 
mala, e o Espirito vivifica. 

7 E se o ministerio de morte gravado 
com letras sobre pedras, foi acompanhado 
de tanta gloria, de maneira que os filhos 
d’Israel, nao podiao olhar para o rosto de 
Moyses, pela gloria do seu semblante, a 
qual era transitoria: 

8 Como nao sera de maior gloriti o mi¬ 
nisterio do Espirito ? 

9 Porque se o ministerio da condemnapao 
foi gloria: de muito maior gloria vem a ser 
o ministerio da justipa. 

10 Porque o que resplandeceo nesta parte, 
nao foi glorioso, a vista da sublime gloria. 

11 Porque se o que se rlesvanece he re- 
putado por grande gloria: de muito maior 
gloria he o que flea permanente. 

12 Tendo pois huma tal esperanpa, falla- 
mos com muita confianpa : 

13 E nao como Moyses, que punha hum 
veo sobre o seu rosto, para que os filhos 
d’Israel nao fixassem a vista no seu sem¬ 
blante, cuja gloria havia de perecer, 

14 E assim os sentidos delies ficarao ob- 
tusos: Porque ate ao dia d’hoje permanece 
na lipao do Antigo Testamento o mesmo veo 
sem levantar-se, (porque nao se tira senao 
por Christo) 

15 Pelo que ate ao dia d’hoje, quando 
lem a Moyses, o veo esta posto sobre o co- 
rapao delles. 

16 Mas quando se converter ao Senhor, 
sera tirado o veo. 

17 Ora o Senhor he Espirito. E onde ha 
o Espirito do Senhor: ahi ha liberdade. 

18 Todos nos pois, registrando a cara 
descoberta a gloria do Senhor, somos trans- 
formados de claridade em claridade na mes- 
ma imagem, como pelo Espirito do Senhor. 

CAPITULO IV. 
Os Apostolos derao a conhecer a todos o 

Evangelho. Elies o annunciarao com toda 
a sinceridade. So os reprovados o nao co- 
nhecerdo. Por maiores que sejdo as tribu- 
lagoes que os Apostolos padecem, elles a 
nenhuma cedetn. As penalidades d'hum 
momento produzem huma gloria eterna. 

ELO que tendo nos esta administrapao, 
e segundo a misericordia que temos al- 

canpado, nao desmaiamos, 
2 Antes lanpamos fora de nos as paixoes, 

ciue por ignominiosas se occultao, nao nos 
conduzindo com artificio, nem adulterando 
a palavra de Deos, mas recommendando-nos 
a nos mesmos a toda a consciencia de ho- 
mens diante de Deos na manifestapao da 
verdade. 

3 E se o nosso Evangelho ainda esta 
encoberto: naquelles, que se perdem, esta 
encoberto: 

4 Nos quaes o Deos deste seculo cegou 
os entendimentos dos intieis, para que lhes! 

nao resplandepa o farol do Evangelho da 
gloria de Christo, o qual he a imagem de 
Deos. 

5 Porque nao nos pregamos a nos mes¬ 
mos, mas a Jesu Christo nosso Senhor : e 
nos nos consideramos como servos vossos 
por Jesus: 

6 Porque Deos, que disse que das trevas 
resplandecesse a luz, elle mesmo resplande¬ 
ceo em nossos coracoes, para illuminapao 
do conhecimento da gloria de Deos, na face 
de Jesu Christo. 

7 Temos porem este thesouro em vasos 
de barro : para que a sublimidade seja da 
virtude de Deos, e nao de nos. 

8 Em tudo padecemos tribulapao, mas 
nem por isso nos angustiamos : somos cer- 
cados de difficuldades insuperaveis, e a ne- 
nhumas succumbimos: 

9 Somos perseguidos, mas nao desampa- 
rados : somos abatidos, mas nem por isso 
perecemos : 

10 Trazendo sempre no nosso corpo a 
mortificacao de Jesus, para que tambem a 
vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. 

11 Porque nos, que vivemos, somos a 
toda a hora entregues a morte por amor de 
Jesus : para que tambem a vida de Jesus 
apparepa na nossa came mortal. 

12 Em nos logo obra-se a morte, e em 
vos a vida. 

13 E porque nos temos hum mesmo es¬ 
pirito da fe, segundo esta escrito: Eu cri, 
por isso he que fallei: tambem nos cremos, 
por isso he tambem que fallamos : 

14 Sabendo que aquelle, que resuscitou a 
Jesus, nos resuscitara tambem com Jesus, 
e nos collocara comvosco. 

15 Porque tudo he por amor de vos: 
para que a grapa que abunda pela aepao de 
grapas rendida por muitos, redunde em glo¬ 
ria de Deos. 

16 Esta he a razao por que nao desfale- 
cemos: mas ainda que se destrua em nos o 
homem exterior : todavia o interior se vai 
renovando de dia em dia. 

17 Porque o que aqui he para nos de 
huma tribulapao momentanea, e ligeira, 
produz em nos, de hum modo todo maravi- 
lhoso no mais alto grao hum pezo eterno de 
gloria, 

18 Nao attend endo nos as cousas que se 
vem, mas sim as que se nao vem. Porque 
as cousas visiveis sao temporaes : e as invi- 
siveis, sao eternas. 

CAPITULO V. 
A esperanga da gloria faz que os Apostolos 

desejem ver-se livres das prizbes do corpo. 
Entretanto elles se enforgao por agradar a 
Jesu Christo, como a seu Juiz. Tudo por 
Jesu Christo se fez novo. Os Apostolos 
sao sens Embaixadores. Deos Julia, 
exhorta, e perdou por elles. 
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DORQUE sabemos que 
rlpcta mnrarla 

se a nossa casa 
terrestre desta morada, for desfeita, te- 

mos de Deos hum edificio, casa nao feita 
por maos humanos, que durara sempre nos 
Ceos. 

2 E por isto tambem gememos, desejando 
ser revestidos da nossa habitapao, que he do 
Ceo : 

3 Se todavia formos achados vestidos, e 
nao nus. 

4 Porque tambem os que estamos rxeste 
tabernaculo, gememos carregados : nao que 
desejemos ser despojados delle, mas sim 
ser revestidos por sima, de sorte, que o que 
ha em nos de mortal, seja absorvido pela 
vida. 

5 Mas o que nos fez para isto mesmo, lie 
Deos, que nos deo o penhor do Espirito. 

6 Por isto vivemos sempre confiados, sa- 
bendo que em quanto estamos no corpo, 
vivemos ausentes do Senhor : 

7 (Porque andamos por fe, e nao por 
visao) 

8 Mas temos confianpa, e anciosos quere- 
mos mais ausentar-nos do corpo, e estar 
presentes ao Senhor. 

9 E por isso forcejamos por lhe agradar, 
ou estejamos delle ausentes, ou lhe esteja- 
mos presentes. 

10 Porque importa que todos nos compa- 
recamos diante do Tribunal de Christo, para 
que cada hum receba o galardao segundo o 
que tem feito, ou bom, ou mao, estando no 
proprio corpo. 

11 Certos pois do temor que se deve ao 
Senhor, persuadimos aos homens, mas a 
Deos estamos descobertos. E espero que 
tambem nos estejamos descobertos nas vos- 
sas consciencias. 

12 Isto nao he que queiramos ainda re- 
comendarmo-nos ao vosso conceito, mas he 
querer dar-vos occasiao de vos gloriardes 
em nos : para terdes que responder aos que 
se gloriao na apparencia, e nao no corapao. 

13 Porque se enloquecemos, he para 
Deos; e se conservamos o juizo, he para vos ? 

14 Porque o amor de Christo nos con- 
strange : fazendo este juizo, que se hum 
morreo por todos, por consequencia todos 
sao mortos: 

15 E Christo morreo por todos: afim de 
que tambem os que viven, nao vivao mais 
para si mesmos, mas para aquelle, que mor¬ 
reo e resurgio por elles. 

16 Por isso nos des dagora a ninguem 
conhecemos segundo a came. E se houve 
tempo, em que conhecemos a Christo se¬ 
gundo a came : ja agora o nao conhecemos 
deste rnodo. 

17 Se algum pois he de Christo, he liuma 
nova creatura, passou o que era velho: notai 
que tudo se fez novo. 

18 E tudo vem de Deos, que nos recon- 
ciliou comsigo mesmo por Christo: que 
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confiou de nos o ministerio da reconciliapao : 
19 Porque certamente Deos estava em 

Christo reconciliando o mundo comsigo, 
nao lhes imputando os seus peccados, e elle 
he o que poz em nos a palavra da recon¬ 
ciliapao. 

20 Logo nos fazemos o officio de embaix- 
adores em nome de Christo, como que Deos 
vos admoesta por nos-outros. Por Christo 
vos rogamos, que vos reconcilieis com 
Deos. 

21 A’quelle, que nao havia conhecido 
peccado o fez peccado por nos, para que 
nos fossemos feitos justica de Deos nelle. 

CAPITULO VI. 
Que se nao deve desprezar o tempo da graca. 

Paulo honrando o sen ministerio. JEx- 
horta os Corinthios a hum amor reciproco. 
Prohibe o matrirnonio dos Jieis com os 
infieis. Os Christdos sdo o templo, o 
povo, e os Filhos de Deos. 

jP ASSIM n6s como coadjutores vos 
exhortamos a que nao recebais a grapa 

de Deos em vao. 
2 Porque elle diz : Eu te ouvi no tempo 

acceitavel, e te ajudei no dia da salvapao. 
Eis-aqui agora o tempo acceitavel, eis-aqui 
agora o dia da salvacao. 

3 Nao demos a ninguem occasiao alguma 
de escandalo, para que nao seja vituperado 
o nosso ministerio : 

4 Mas em todas as cousas nos portemos 
em nossas mesmas pessoas como Ministros 
de Deos, na rnuita paciencia, nas tribulacoes 
nas necessidades, nas angustias, 

5 Nos apoutes, nos carceres, nas sedipoes, 
nos trabalhos, nas vigilias, nos jejuns, 

6 Na castidade, na sciencia, na longani- 
midade, na mansidao, no Espirito Santo, na 
caridade nao fingida, 

7 Na palavra da verdade, na virtude de 
Deos, pelas armas da justica, na prospe- 
ridade, e na adversidade. 

8 Por honra, e por deshonra: por in- 
famia, e por boa fama : como enganadores, 
ainda que verdadeiros : como os que sao 
desconhecidos, ainda que conhecidos : 

9 Como morrendo, e eis-aqui esta que 
vivemos : como castigados, mas nao amor- 
tecidos : 

10 Como tristes, mas sempre alegres : 
como pobres, mas enriquecendo a muitos : 
como que nao tendo nada, mas possuindo 
tudo. 

11 A nossa boca aberta esta para vos, 6 
Corinthios, o nosso corapao se tem dilatado. 

12 Nao estais estreitados em nos : mais 
estais apertados nas vossas entranhas : 

13 E correspondendo me vos com igual 
ternura, eu vos fallo como a filhos : dilatai- 
vos tambem vos-outros. 

14 Nao vos prendais ao jugo com os 
infieis. Porque que uniao pode haver entre 
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justipa, e a iniquidacle? Ou que commercio 
entre a luz, e as trevas. 

15 E que concordia entre Christo, e 
Belial ? Ou que sociedade entre o fiel, e o 
infiel ? 

16 E que consenso entre o Templo de 
Deos ; e os idolos? Porque vos sois o Tem¬ 
plo de Deos vivo, como Deos diz: Eu pois 
habitarei nelles, e andarei entrelles, e serei o 
seu Deos, e elles serao o meu povo. 

17 For tanto sahi do meio delies, e sepa- 
rai-vos dos taes, diz o Senhor, e nao toqueis 
o que he immundo : 

13 E eu vos receberei: e servos-hei pai, 
e vos sereis para mim filhos, e filhas, diz o 
Senhor Todo Poderoso. 

CAPITULO VII. 
Exhorta o Aposlolo os Corinthios a pureza 

d'alma, e corpo. Testemunha-lhes o amor, 
que l/ies tem. A.do^a-lhes a severidade, 
com que elle se tinhu havido com o inces- 
tuoso. Alegra-se da tristeza, que l/ies 
causou, por ser hurnu tristeza cm Deos. 
Consola-se pelo bom gazal/iado que fizerdo 
a Tito, e pelas boas novas, que llie trouxera 
delies. 

rT'ENDO pois recebido estas prornessas, 
meus carissimos, purifiquemo-nos de 

toda a immundicia da carne, e do espirito, 
aperfeicoando a nossa santificapao no temor 
de Deos. 

2 Recebei-nos dentro do vosso corapao. 
Nos a ninguem temos offendido, a ninguem 
temos corrompido, a ninguem temos enga- 
nado. 

3 Nao vos digo isto por vos condemnar; 
pois ja vos declaramos, que vos estais nos 
nossos corapoes para a morte, e para a 
vida. 

4 Tenho grande confianpa de vos, e 
grande motive de me gloriar por vos, clieio 
estou de consolapao, exubero de gozo em 
toda a nossa tribulapao. 

5 Porque ainda quando passamos a Ma¬ 
cedonia, nenhum repouso teve a nossa carne, 
antes soffremos toda a tribulapao: combates 
fora, sustos dentro. 

6 Porem Deos, que consola aos humildes, 
nos consolou a nos com a chegada de Tito. 

7 E nao somente com a sua chegada, mas 
tambem com a consolapao que elle recebeo 
de vos, tendo-me o mesmo referido as extre- 
mosas saudades, que vos tendes de me ver, 
as vossas lagrimas, o vosso zelo por mim, o 
que tudo fez crescer a minha alegria. 

8 Porque ainda que eu vos entristeci com 
a minha carta, nao me arrependo disso : se 
bem que ao principio me pezasse, vendo 
que a tal carta (ainde que por breve tempo) 
vos entristeceo, 

9 Agora folgo ; nao de vos haver entris- 
tecido, mas de que a vossa tristeza vos 
trouxe a penitencia. A tristeza, que tivestes, 

foi segundo Deos, de sorte que nella nenhum 
detrimento recebestes de nos. 

10 Porque a tristeza, que he segundo 
Deos, produz para a salvacao huma peni¬ 
tencia estavel : e a tristeza do seculo produz 
a morte. 

11 Considerai pois quanto esta mesma 
tristeza, que sentistes segundo Deos, pro- 
duzio em vos nao so de vigilante cuidado; 
mas tambem de apologia, de indignapao, de 
temor, de saudade, de zelo, de vinganpa. 
Vos mostrastes em tudo, que nao tinheis 
culpa neste negocio. 

12 Por tanto, ainda que vos escrevi, nao 
o fiz por causa do que fez a injuria, nem 
por causa do que a padeceo : mas sim para 
vos manifestar o nosso cuidado, que de vos 
temos. 

13 Diante de Deos : por isso nos have- 
mos consolado. Mas na nossa consolapao 
ainda mais nos havemos alegrado, pela 
alegria de Tito, vendo que todos vos contri- 
buistes a alliviar-lhe o espirito. 

14 E se de vos em alguma cousa eu me 
tenho gloriado com elle, nao me envergonho 
disso : antes, como tudo o que vos temos 
fallado foi com verdade, assim tambem a 
gloriosa abonacao que de vos fizemos a Tito, 
se tem achado ser verdade, 

15 E por isso a sua ternura por vos he 
cada vez maior : quando elle se lembra da 
obediencia que vos todos lhe prestastes: de 
como o recebestes com temor, e tremor. 

16 Eu me alegro, vendo que tudo me 
possa prometter de vos. 

CAPITULO VIII. 
Excita Paulo os Corinthios aj'azerem esmola 

aos pobres de Jerusalem. Para isso lltes 
allega o exemplo dos Macedonios, e o de 
Jesu Christo mesmo. Louva os Collti- 
tores, que envia a estejim. 

A SSIM mesmo, vos fazemos saber, irmaos, 
a grapa de Deos, que foi dada nas 

Igrejas de Macedonia: 
2 Como em grande prova de tribulapao, 

tiverao elles abundancia de gosto: e a sua 
abatidissima pobreza abundou em riquezas 
da sua beneficencia : 

3 Porque eu lhes dou testemunho, que 
segundo as suas forpas, e ainda sobre as suas 
forcas, tem sido voluntaries, 

4 Rogando-nos com muito encarecimento 
que communicassemos a grapa, e servico, 
que se faz para os Santos. 

5 E nao so o fizerao como nos o espe- 
ravamos, mas ainda se derao a si mesmos, 
primeiro ao Senhor, depois a nos pela von- 
tade de Deos, 

6 De maneira que rogamos a Tito : que 
assim como comepou, assim tambem acabe 
em vos ainda esta grapa. 

7 Para que como em tudo abundais em 
fe, e em palavra, e em sciencia, e em toda 
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a diligencia, e alem disso no affecto que nos 
tendes, assim tambem abundeis nesta grapa. 

8 Nao o digo corao quem manda: mas 
pelo cuidado a cerca dos outros, e ainda 
para experimentar a boa indole da vossa 
caridade. 

9 Porque sabeis que grapa nao foi a de 
nosso Senhor Jesu Christo, que sendo rico, 
se fez pobre por vosso amor, a fim de que 
vos fosseis ricos pela sua pobreza. 

10 E neste particular vos dou hum con- 
selho porque isto he o que vos cumpre, se 
bem nao so o comecastes a fazer, mas ja 
tivestes o designio disso mesmo des do anno 
passado : 

11 Agora pois cumpri-o ja de facto: para 
que assim como a vontade esta prompta para 
querello, assim tambem o esteja para o cum- 
prir, segundo as posses que tendes. 

12 Porque se a vontade esta prompta 
para dar, segundo aquillo que tem, he ac- 
ceita, nao segundo aquillo que nao tem. 

13 Nao he porem minha intenpao que os 
outros hajao de ter allivio, e vos fiqueis em 
aperto, mas sim que haja igualdade. 

14 Ao presente a vossa abundancia sup- 
pra a indigencia daquelles: para que tam¬ 
bem a abundancia dos taes sirva de supple- 
mento a vossa indigencia, de maneira que 
haja igualdade como esta escrito : 

15 Ao que delle colheo muito, nao lhe 
sobejou : e ao que pouco, nao lhe faltou. 

16 E grapas a Deos, que poz no corapao 
de Tito o mesmo cuidado por vos, 

17 Porque na verdade recebeo a exhor- 
tapao: mas indo elle estando mais sollicito, 
por sua vontade partio a visitar-vos. 

18 Enviamos tambem com elle a hum 
irmao, cujo louvor he celebre pelo Evange- 
lho em todas as Igrejas : 

19 E nao somente isto, senao que pelas 
Igrejas foi tambem escolhido por compa- 
nheiro da nossa peregrinapao, para esta 
grapa, que por nos he ministrada para gloria 
do Senhor, e para mostrar a nossa prompta 
vontade: 

20 Evitando isto, que ninguem nos possa 
censurar nesta abundancia, que por nos he 
ministrada. 

21 Porque procuramos fazer o bem nao 
so diante de Deos, senao tambem diante dos 
homens. 

22 E com elles enviamos tambem a outro 
nosso irmao, o qual varias vezes temos em 
muitas cousas experimentado ser diligente : 
e agora sera muito mais pela grande con- 
fianpa que ha de vos. 

23 Ou seja por causa de Tito, que he 
meu companheiro, e coadjutor para com- 
vosco, ou por causa dos nossos irmaos, que 
sao Legados das Igrejas, gloria de Christo. 

24 Por tanto dai para com elles ante a 
face das Igrejas mostras do vosso amor, e 
de que sois a nossa gloria. 
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CAPITULO IX. ' 
Instrucqoes sobre o viodo de dai' a esmola. 

Que ella se deve dai- com alegria. Qia 
nao devemos recear que fiquemos pobres. 
Diversos fructos da esmola. 
A quanto a administrapao que se faz a 

beneficio dos Santos, cousa superflua he 
o eu escrevervos. 

2 Porque conhepo a promptidao do vosso 
animo : pela qual eu de vos me glorio diante 
dos Macedonios. Por quanto Acaia tambem 
esta prompta des do anno passado, e o vosso 
zelo tem alentado a muitissimos. 

3 Enviei porem estes irmaos : para que 
o de que nos gloriamos hcerca de vos, nao 
deixe de ter fundamento nesta parte, para 
que (como o tenho dito) estejais prevenidos: 

4 Por nao succeder que quando vierem 
comigo os Macedonios, e se vos acharem 
desapercebidos, tenhamos nos de que nos 
envergonhar, (por nao dizer-vos outros,) 
neste ponto. 

5 Por tanto julguei que era necessario 
rogar aos irmaos, que vao antes de vos, e 
que preparem a benpao ja promettida, que 
ella esteja prompta, assim como benpao, nao 
como avareza. 

6 E digo isto : Que aquelle que semea 
pouco, tambem segara pouco : e que aquelle 
que semea em abundancia, tambem segara 
em abundancia. 

7 Cada hum como propoz no seu cora¬ 
pao, nao com tristeza, nem como por forpa: 
porque Deos ama ao que da com alegria. 

8 E poderoso he Deos para fazer abun- 
dar em vos toda a grapa: para que estando 
sempre abastados de tudo, abundeis para- 
toda a obra boa, 

9 Assim como esta escrito : Espalhou, 
deo aos pobres; a sua justipa dura para 
sempre dos sempres. 

10 E o que subministra semente ao se- 
meador: dara tambem pao para comer, e 
multiplicara a vossa semente, e augmentara 
os accrescentamentos dos fructos da vossa 
justipa: 

11 Para que enriquecidos em todas as 
cousas, abundeis em toda a sinceridade, a 
qual faz que por nos sejao dad as grapas a 
Deos. 

12 Porque a administrapao desta offrenda 
nao somente suppre o que aos Santos falta, 
senao que abunda tambem em muitas acpoes 
de grapas ao Senhor, 

13 Pela experiencia deste servipo, dando 
elles gloria a Deos pela submissao que vos 
mostrais ao Evangelho de Christo, e pela 
sinceridade da vossa communicapao com 
elles, e com todos, 

14 E testemunhando na orapao, que elles 
fazem por vos, o amor que vos tem, por 
causa da eminente grapa de Deos, que ha 
em vos. 

15 Grapas a Deos pelo seu dom ineffavel. 
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CAPITULO X. 

Declara o Apostolo qual seja a sua milicia, e 
quaes as suas artnas. Que ou ausente, ou 
presente, he igualmente forte. Que elle se 
ndo gloria, sendo, a medida do seu traba- 
Iho. Que se ndo intromette nos limites 
dos outros. Que a verdadeira gloria so 
vein de Deos. 

"1V/TAS eu mesmo Paulo vos rogo pela 
- mansidao e modestia de Christo, eu 

que quando pessoalmente estou entre vos 
me mostro na verdade humilde, mas ausente 
sou ousado comvosco. 

2 Rogo-vos pois, que quando estiver pre¬ 
sente, nao me veja obrigado a usar com 
liberdade da ousadia que se me attribue ter 
contra alguns, que nos julgao, como se 
andassemos segundo a carne. 

3 Porque ainda que andamos em came, 
nao militamos segundo a carne. 

4 Por quanto as armas da nossa milicia 
nao sao carnaes, mas sao poderosas em 
Deos para destruifao das fortificajoes, der- 
ribando os conselhos, 

5 E toda a altura que se levanta contra a 
sciencia de Deos, e reduzindo a cativeiro 
todo o entendimento, para que obedeya a 
Christo, 

6 E tendo em nossa mao o poder de cas- 
tigar a todos os desobedientes, depois que 
for cumprida a vossa obediencia. 

7 Julgai ao menos das cousas, pelo que 
ellas sao na apparencia. Se algum esta con- 
fiado, que elle he de Christo, considere isto 
tambem dentro de si: que como elle he de 
Christo, assim tambem nos o somos. 

8 Porque ainda que eu me glorie mais 
algum tanto do meu poder, que o Senhor 
me deo para vossa edificapao, e nao para 
vossa destruif ao: nao me envergonharei por 
isso. 

9 Mas para que nao pareja que vos 
quero como aterrar por cartas : 

10 Porque na verdade as Cartas, dizem 
alguns, sao graves e fortes: mas a presenpa 
do corpo he frapa, e a palavra despre- 
zivel: 

11 O tal que assim pensa entenda, que 
quaes somos na palavras por cartas estando 
ausentes, taes seremos tambem de facto 
quando estivermos presentes. 

12 Porque nao ousamos entremetter-nos, 
ou comparar-nos com alguns, que se gabao 
a si mesmos: mas nos nos medimos com- 
nosco, e nos comparamos a nos mesmos. 

13 Nos pois nos gloriaremos fora de me¬ 
dida, mas segundo a medida da regra, com 
que Deos nos medio, medida de chegar ate 
vos-outros. 

14 Porque nao nos estendemos fora dos 
limites, como se nao chegassemos la a vos : 
pois temos chegado ate vos pregando o 
Evangelho de Christo: 

15 Nao nos gloriando fora de medida 

nos trabalhos alheios: mas esperando que 
crescendo a vossa fe, sejamos em abundancia 
engrandecidos em vos-outros, segundo a 
nossa regra, 

16 Que tambem annunciemos o Evan¬ 
gelho nos lugares, que estao alem de vos, 
nao no districto de outrem, para nos glori- 
armos no que estava ja apparelhado. 

17 Aquelle pois, que se gloria, glorie-se 
no Senhor. 

18 Porque nao he o que a si mesmo se 
recommenda, o que he estimavel : mas he 
sim aquelle, a quem Deos recommenda. 

CAPITULO XI. 
Paulo vendo-se obrigado a louvar-se, o fax 

com huma modestia admiravel. Declara 
o amor, que tern aos Corinthios. Teme 
ndo sejao elles enganados. Tapa a boca 
aosfalsos Apostolos. Defende contra elles 
a sua authoridade. Compara-se aos mais 
eminentes Apostolos pelas suas pregaqoes, 
e fadigas. 

XALA que supportasseis por hum pouco 
a minha insipiencia, mas em fim tolerai 

me: 
2 Porque vos zelo com zelo de Deos. 

Por quanto eu vos tendo desposado com 
Christo, para vos apresentar como virgem 
pura ao unico Esposo. 

3 Mas temo, que assim como a serpente 
enganou a Eva com a sua astucia, assim 
sejao corrompidos os vossos sentidos, e se 
apartem da sinceridade, que ha em Christo. 

4 Porque se aquelle que vem prega outro 
Christo, que nos nao temos pregado, ou 
recebeis outro Espirito, que nao haveis re- 
cebido: ou outro Evangelho, que nao haveis 
abrafado: bem o tolerarieis. 

5 Mas eu cuido, que em nada tenho sido 
inferior aos maiores d’entre os Apostolos. 

6 Porque ainda que eu sou grosseiro nas 
palavras, nao o sou todavia na sciencia, mas 
em tudo a vos nos temos dado a conhecer. 

7 Ou por ventura commetti eu delicto, 
humilhando-me a mim mesmo, para que 
vos fosseis exaltados? porque sem interesse 
vos preguei o Evangelho de Deos ? 

8 Eu despojei as outras Igrejas, recebendo 
dellas estipendio por vos servir. 

9 E quando eu estava comvosco, e neces- 
sitava, nao fui oneroso a nenhum : porque 
os irmaos, que tinhao vindo de Macedonia, 
supprirao tudo o que me faltava: e em tudo 
me guardei, e guardarei de vos ser pezado. 

10 A verdade de Christo esta em mim, 
porque nao sera quebrantada em mim esta 
gloria, em quanto as regioes da Acaia. 

11 E porque ? Sera porque eu vos nao 
amo ? Deos o sabe. 

12 Mas eu o fafo, e farei sempre: por 
cortar a occasiao de se gloriarem, aos que a 
buscao, querendo parecer-se tambem com- 
nosco, para dahi se gloriarem. 
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13 Porque os taes falsos Apostolos, sao 
obreiros dolosos, que se transformao em 
Apostolos de Christo. 

14 E nao he de espantar : porque o rues- 
mo Satanas se transforma em Anjo de luz. 

15 Nao he logo muito, que os seus Mi- 
nistros se transformem como em Ministros 
de justica: cujo fim sera segundo as suas 
obras. 

16 Outra vez o digo, (para que ninguem 
me tenha por imprudente, ao menos soffrei- 
rae como a insensato, para que eu me glorie 
ainda por hum pouco) 

17 O que fallo, pelo que toca a esta ma¬ 
teria de gloria, nao o digo segundo Deos, 
mas como por insipiencia. 

18 Pois que muitos se gloriao segundo a 
came : tambem eu me gloriarei. 

19 Porque vos, sendo como sois huns 
homens sensatos: soffreis de boamente aos 
insensatos. 

20 Porque soffreis a quem vos poe em 
escravidao, a quem vos devora, a quem de 
vos recebe, a quem se exalta, a quem vos 
da na cara. 

21 Digo-o quanto h affronta, como se nos 
affracassemos nesta parte. No que qualquer 
tem ousadia, (fallo com imprudencia) tam¬ 
bem eu a tenlio. 

22 Sao Hebreos, tambem eu : Sao Is- 
raelitas, tambem eu : Sao descendencia de 
Abrahao, tambem eu : 

23 Sao Ministros de Christo, (fallo como 
menos sabio) mais o sou eu : em muitissi- 
mos trabalhos, em carceres muito mais, em 
apoutes sem medida, em perigos de morte 
muitas vezes. 

24 Dos Judeos recebi cinco quarentenas 
de apoutes, menos hum. 

25 Tres vezes fui apoutado com varas, 
huma vez fui apedrejado, tres vezes fiz nau- 
fragio, huma noite e hum dia estive no pro¬ 
fund o do mar, 

26 Em jornadas muitas vezes, eu me vi 
em perigos de rios, em perigos de ladroes, 
em perigos dos da minha nacao, em perigos 
dos Gentios, em perigos na Cidade, em peri¬ 
gos no deserto, em perigos no mar, em peri¬ 
gos entre falsos irmaos : 

27 Em trabalho, e fadiga, em muitas vi- 
gilias, com fome, e sede, em muitos jejuns, 
em frio, e desnudez, 

28 A fora estes males, que sao exteriores 
me combatem as minhas occurrencias ur- 
gentes de cada dia, o cuidado que tenho de 
tod as as Igrejas. 

29 Quem enferma, que eu nao enferme ? 
quem se escandaliza, que eu me nao abraze? 

30 Se importa que algum se glorie dal- 
guma cousa: eu me gloriarei nas cousas, 
que sao da minha fraqueza. 

31 O Deos, e Pai de nosso Senhor Jesu 
Christo, que lie bemdito por todos os secu- 
los, sabe que nao minlo. 
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32 Em Damasco o que era Gcvernador 
da Provincia por El Rei A’retas, fazia que 
estivessem guardas naquella Cidade, para 
me prender: 

33 Mas numa alcofa me descerao por 
huma janella da muralha abaixo, e assim 
escapei das suas maos. 

CAPITULO XII. 
Refere Paulo as revelaqoes que teve. A 

necessidade de se defender o obriga a fa- 
zello. Remedio, que Deos Ike ensinou, 
para se nao ensoberbecer. O seu amor 
pelos Corint/iios. 

QE importa que alguem se glorie, (o que 
nao convem na verdade :) descerei agora 

as visoes, e as revelapoes do Senhor. 
2 Conhepo a hum homem em Christo, 

que quatorze annos 1m foi arrebatado, se foi 
no corpo nao o sei, ou se fora do corpo, 
tambem nao sei, Deos o sabe, ate ao ter- 
ceiro Ceo. 

3 E conhepo a este tal homem, se foi no 
corpo, ou fora do corpo, nao o sei, Deos o 
sabe : 

4 Que foi arrebatado ao Paraiso: e que 
ouvio la palavras secretas, que nao he per- 
mittido a hum homem referir. 

5 Deste tal me gloriarei : mas de mim 
em nada me gloriarei, senao nas minhas fra- 
quezas. 

6 Porque, ainda quando me quizer glo- 
riar, nao serei insipiente : porque direi a 
verdade: mas deixo isto, para que nenhum 
cuide de mim fora do que ve em mim, ou 
ouve de mim. 

7 E para que a grandeza das revelapoes 
me nao ensoberbecesse, permittio Deos que 
eu sentisse na minha carne hum estimulo, 
que he o Anjo de Satanas, para me esbo- 
fetear. 

8 Por cuja causa roguei ao Senhor tres 
vezes, que elle se apartasse de mim. 

9 E entao me disse: Basta-te a minha 
grapa: porque a virtude se aperfeicoa na 
enfermidade. Por tanto de boa vontade me 
gloriarei nas minhas enfermidades, para que 
habite em mim a virtude de Christo. 

10 Pelo que sinto complacencia nas mi¬ 
nhas enfermidades, nas affrontas, nas neces- 
sidades, nas perseguipoes, nas angustias por 
Christo : porque quando estou enfermo, en¬ 
tao estou forte. 

11 Tenho-me feito insipiente, vos mesmos 
me obrigastes a isso. Porque eu devia ser 
louvado de vos : pois que em nada fui infe¬ 
rior aos mais excellentes Apostolos: ainda 
que eu nada sou : 

12 Entre vos com tudo se tem visto os 
sinaes do meu Apostolado em todo o genero 
de tolerancia, nos milagres, e nos prodigios, 
e nas virtudes. 

13 Porque em que tendes vos sido infe- 
riores as outras Igrejas, se nao he que em 
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nada vos quiz eu mesmo ser pezado ? Per- 
doai-me esta injuria. 

14 Eis-aqui estou prompto terceira vez a 
vos ir ver: e tambem agora vos nao grava- 
rei. Porque eu nao busco as vossas cousas, 
mas a vos. Pois que nao sao os filhos os 
que devem enthesourar para os pais, mas os 
pais para os filhos. 

15 E eu de mui boa vontade darei o 
meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas 
almas: ainda que amando-vos eu mais, seja 
menos amado. 

16 Mas seja assim : eu nao vos gravei : 
porem, eomo sou astuto, vos tomei com dolo. 

17 Por ventura enganei-vos por algum 
daquelles, que vos enviei ? 

18 Roguei a Tito, e enviei com elle hum 
irmao. Por ventura enganou-vos Tito ? nao 
andamos com hum mesmo espirito ? nao 
fomos por humas mesmas pizadas ? 

19 Cuidais ha bem tempo que nos escu- 
samos comvosco? Deos he testemunha, que 
em Christo fallamos: e tudo, meus muito 
amados, para vossa edificajao. 

20 Porque temo, que talvez quando eu 
vier, vos nao ache quaes eu vos quero: e 
que vos me acheis qual nao quereis : que 
por desgrapa nao liaja entre vos contendas, 
invejas, reixas, dissensoes, detracpoes, mexe- 
ricos, altivezas, parcialidades: 

21 Para que nao succeda que quando eu 
vier, outra vez, me humilhe Deos entre vos 
e que chore a muitos daquelles, que antes 
peccarao, e nao fizerao penitencia da irn- 
mundicia, e fornicacao, e deshonestidade, 
que commetterao. 

CAPITULO XIII. 
Ameaqa Paulo os que peccarao. Diz que 

executard nelles o poder, que tem de Jesu 
Christo. Exhorta-os a paz, e sauda-os. 

T^U me disponho a vos ir ver pela terceira 
-*-"1 2 3 4 vez. Na boca de duas, ou tres testemu- 
nhas estara toda a palavra. 

2 Assim como ja o disse d’antes achan- 
do-me presente, assim o digo tambem agora 
estando ausente, que se eu for outra vez, 
nao perdoarei aos que antes peccarao, nem 
a todos os demais. 

3 Por ventura buscais prova daquelle, 
que falla em mim, Christo, o qual nao he 
fraco em vos, mas sim poderoso em vos ? 

4 Porque ainda que foi crucificado, por 
enfermidade : vive todavia pelo poder de 
Deos. Porque tambem nos somos enfermos 
nelle : mas viveremos com elle, pela virtude 
de Deos em vos. 

5 Examinai-vos a vos mesmos, se estais 
firmes na fe: provai-vos a vos mesmos. 
Acaso nao vos conheceis a vos mesmos, que 
Jesu Christo esta em vos ? se he que por 
ventura nao sois reprovados. 

6 Mas espero que conhecereis, que nos 
nao somos reprovados. 

7 E rogamos a Deos, que nao fapais mal 
nenhum, nao porque nos pare9amos appro- 
vados, mas a fim de que vos fajais o que 
he bem : ainda que nos sejamos como re¬ 
provados. 

8 Porque nada podemos contra a verdade, 
senao pela verdade. 

9 Porque nos alegramos de ser fracos, em 
quanto vos sois fortes. E ainda rogamos pela 
vossa perfeicao. 

10 Por tan to, eu vos escrevo isto ausente, 
para que estando presente nao empregue 
com rigor a authoridade, que Deos me deo 
para edifica^ao, e nao para destruipao. 

11 Quanto ao mais, irmaos, alegrai-vos, 
sede perfeitos, admoestai-vos, senti huma e 
a mesma cousa, tende paz, e o Deos da paz, 
e da dilecpao sera comvosco. 

12 Saudai-vos huns aos outros em osculo 
santo. Todos os santos vos saudao. 

13 A graca de nosso Senhor Jesu Christo, 
e a caridade de Deos, e a communicapao 
do Espirito Santo seja com todos vos. 
Amen. 

EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO AOS 
GALATAS. 

CAPITULO I. 
Ileprehende Paulo aos Gdlatas por haverem 

deixado o doutrina, que elle Ikes pregdra. 
Pefere em sumtna os principios, e progres- 
sos da sua conversdo. 

DAULO Apostolo, nao pelos homens, 
nem por algum homem, mas por Jesu 

Christo, e por Deos Padre, que o resuscitou 
dentre os mortos: 

2 E todos os irmaos, que estao comigo, 
as Igrejas da Galacia. 

3 Graca a vos, e paz da parte de Deos 
Padre, e de nosso Senhor Jesu Christo, 

4 O qual se deo a si mesmo por nossos 
peccados, para nos livrar deste presente 
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seculo mao, segundo a vontade de Deos, e 
Pai nosso, 

5 Ao qual seja dada gloria por todos os 
seculos dos seculos. Amen. 

6 Eu me espanto, de que deixando 
aquelle, que vos chamou a grapa de Chris¬ 
to, passasseis assim tao depressa a outro 
Evangelho: 

7 Porque nao ha outro, senao he que ha 
alguns, que vos perturbao, e querem trans- 
tornar o Evangelho de Christo. 

8 Mas ainda quando nos mesmos, ou 
hum Anjo do Ceo vos annuncie hum Evan¬ 
gelho differente do que nos vos temos an- 
nunciado seja anathema. 

9 Assim como ja vo-lo dissemos agora 
de novo tambem vo lo digo : Se algum vos 
annunciar hum Evangelho differente da- 
quelle, que recebestes, seja, anathema. 

10 Porque em fim desejo eu por aeaso 
ser agora approvado dos homens, ou de 
Deos? ou he aos homens que eu portendo 
agradar? Se agradasse ainda aos homens, 
nao seria servo de Christo. 

11 Porque vos fapo saber, irmaos, que o 
Evangelho, que por mim vos tern sido pre- 
gado, nao he segundo o homem : 

12 Porque eu nao o recebi, nem aprendi 
de homem algum, mais sim por revelapao 
de Jesu Christo. 

13 Porque vos ouvistes dizer, de que 
modo eu vivi noutro tempo no Judaismo: 
com que excesso perseguia a Igreja de Deos, 
e a devastava, 

14 E aproveitava no Judaismo mais do 
que muitos coetaneos meus da minha Na- 
cao, sendo em extremo zeloso das tradipoes 
de meus pais. 

15 Mas quando aprouve aquelle, que me 
destinou des do ventre de minha mai, e me 
chamou pela sua grapa. 

16 O revelar seu Filho por mim, para 
que eu o pregasse entre as Gentes : desde 
aquelle ponto nao me accommodei a carne, 
nem ao sangue, 

17 Nem vim a Jerusalem aos que erao 
Apostolos antes de mim : mas parti para a 
Arabia, e voltei outra vez a Damasco : 

18 D’alli, no fim de tres annos vim a 
Jerusalem por ver a Pedro, e fiquei com 
elle quinze dias : 

19 E dos outros Apostolos nao vi a 
nenhum, senao a Tiago, irmao do Senhor. 

20 E nisto que vos escrevo, vos digo 
diante de Deos, que nao minto. 

21 Ao depois fui para as partes da Syria, 
e da Cilicia. 

22 E as Igrejas da Judea, que criao em 
Christo, nem ainda de vista me conhe- 
ciao: 

23 Mas somente tinhao ouvido dizer: 
Aquelle porem que antes nos perseguia, 
agora prega aquella fe, que n’outro tempo 
combattia : 
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24 E davao gloria a Deos a respeito de 
mim. 

CAPITULO II. 
Quatorze annos depois da sua conversao, 

confere Paulo a sua doutrina coni os Apos¬ 
tolos. Elies Ihe nao prescrevem nada, 
nem o obrigdo a observar a Lei de Mou¬ 
ses. Antes dando-lhe a mao, o associao 
comsigo. Paulo cara a cara resiste a 
Pedro. Nao he a Lei a que justifica, 
mas sim a graqa de Jesu Christo. O que 
he baptizado, estd morto para a Lei. Se 
a Lei justijicasse, seria em vao a morte 
de Jesu Christo. 

QUATORZE annos depois subi dalli ou¬ 
tra vez a Jerusalem com Barnabe, le- 

vando tambem comigo a Tito. 
2 E subi em consequencia d’huma reve- 

lapao e communiquei com elles o Evangelho, 
que prego entre os Gentios, e particular- 
mente com aquelles, que pareciao ser de 
maior considerapao : por temor de nao cor- 
rer em vao, ou de haver corrido. 

3 Mas nem ainda Tito, que estava co¬ 
migo, sendo Gentio, foi compellido a que se 
circumcidasse : 

4 Nem ainda pelos falsos irmaos, que se 
entremetterao a esquadrinhar a nossa, liber- 
dad e, que temos em Jesu Christo, para nos 
reduzirem a servidao : 

5 Aos quaes nem so huma hora quizemos 
estar em sujeipao, para que permanepa entre 
vos a verdade do Evangelho: 

6 Mas quanto aquelles que pareciao ser 
mais consideraveis, (quaes tenhao sido nou¬ 
tro tempo, nada me toca. Deos nao aceita 
a apparencia do homem) a mim certamente, 
os que pareciao ser alguma cousa, nada me 
communicarao. 

7 Antes pelo contrario, tendo visto que 
me havia sido encommendado o Evangelho 
do prepucio, como tambem a Pedro o da 
circumcisao : 

8 (Porque o que obrou em Pedro para o 
Apostolado da circumcisao, tambem obrou 
em mim para com as Gentes) 

9 E como Tiago, e Cefas, e Joao, que 
pareciao ser as columnas, conhecarao a 
grapa que se me havia dado, derao as dex- 
tras a mim, e a Barnabe, em sinal de com- 
panhia : para que nos fossemos aos Gentios, 
e elles a circumcisao: 

10 Recommendando somente que nos 
lembrassemos dos pobres, isto mesmo he o 
que eu tambem procurei axecutar com cui- 
dado. 

11 Ora tendo vindo Cefas a Antioquia: 
eu lhe resisti na cara, porque era reprehen- 
sivel. 

12 Porque antes que chegassem os que 
vinhao de estar com Tiago, comia elle com 
os Gentios: mas depois que elles chegarao, 
subtrahia-se, e separava-se dos Gentios, te- 
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mendo offender aos que erao circumcidados. 
13 E os outros Judeos consentirao'na sua 

dissimulafao, de sorte que ainda Barnabe 
foi induzido por elles fiquella simulayao. 

14 Mas quando eu vi que elles nao an- 
davao direitamente segundo a verdade do 
Evangelho, disse a Cefas diante de todos: 
Se tu, sendo Judeo, vives como os Gentios, 
e nao como os Judeos : porque obrigas tu 
os Gentios a judaizar? 

15 Nos somos Judeos por natureza, e 
nao peccadores d’entre os Gentios. 

16 Mas como sabemos queohomem nao 
se justifica pelas obras da Lei, senao pela fe 
de Jesu Christo: por isso tambem nos cre- 
mos em Jesu Christo, para sermos justifica- 
dos pela fe de Christo, e nao pelas obras da 
Lei: por quanto pelas obras da Lei nao 
sera justificada toda a came. 

17 Pois se nos que procuramos ser justi- 
ficados em Christo, somos tambem achados 
peccadores, he por ventura Christo ministro 
do peccado ? Certo que nao. 

18 Porque se eu torno a edificar o que 
destmi: fa^o-me prevaricador. 

19 Porque eu estou morto a Lei pela 
mesma Lei, para viver para Deos: estou 
encravado com Christo na Cruz. 

2D E vivo por melhor dizer, nao sou eu 
ja o que vivo: mas Christo he que vive em 
mim. E se eu vivo agora em came : vivo 
na fe do Filho de Deos, que me amou, e se 
entregou a si mesmo por mim. 

21 Eu nao rejeito a graca de Deos. 
Porque se a justifa he pela Lei, segue-se 
que morreo Christo em vao. 

CAPITULO III. 
O Espirito Santo nao foi dado pela Lei, 7nas 

pelo Evangelho. fie liuma loucura acabur 
pela came, tendo comecado pelo espirito. 
Abrahao foi justifcado pela ft, e assim, o 
serao seus flhos. O que esta debaixo da 
Lei, esta debaixo da maldiqao. Jesu 
Christo fez-se por nos maldiqao. As 
promessas feitds Abrahao cuinprirao-se pela 
ft. A Lei servio de freio, e de monitor. 

INSENSATOS Galatas, quem vos fas- 
^ cinou para nao obedecerdes a verdade, 
vos ante cujos olhos foi ja representado Jesu 
Christo, como crucificado entre vos mesmos? 

2 So quero saber isto de vos: Tendes 
recebido o Espirito pelas obras da Lei, ou 
pela fe que ouvistes ? 

3 Sois vos tao faltos de juizo, que depois 
da terdes comefado pela espirito, acabeis 
agora pela carne ? 

4 Sera debalde que vos tenhais padecido 
tantos trabalhos ? se he que todavia forao 
debalde. 

5 Aquelle pois, que vos da o seu Espirito, 
e que obra milagres entre vos: acaso fa-lo 
elle pelas obras da Lei, ou pela fe, que vos 
ouvistes pregar ? 

6 Assim como esta escrito: Abrahao creo 
a Deos, e lhe foi imputado a justifa. 

7 Reconhecei pois que os que sao da fe, 
esses taes sao filhos d’Abrahao. 

8 Mas vendo antes a Escritura, que Deos 
pela fe justifica as Gentes, annunciou pri- 
meiro a Abrahao: Em ti serao pois bem- 
ditas todas as Gentes. 

9 Assim os que sao da fe, serao bemditos 
com o fiel Abrahao, 

10 Porque todos os que sao das obras da 
Lei, estao debaixo de maldi^ao. Porque 
escrito esta: Maldito todo o que nao per- 
manecer em todas as cousas, que estao 
escritas no Livro da Lei, para fazellas. 

11 E he claro, que pela Lei nenhum he 
justificado diante de Deos: porque o justo 
vive da fe. 

i 2 Ora a Lei nao he da fe, mas diz: O 
que observar estes preceitos, achara nelles 
vida. 

13 Christo nos remio da maldi^ao da 
Lei, feito elle mesmo maldi^ao por nos: 
porque esta escrito : Maldito todo aquelle 
que he pendurado no lenho : 

14 Para que a ben^o de Abrahao fosse 
communicada aos Gentios em Jesu Christo 
a fim de que pela fe recebamos a promessa 
do Espirito. 

15 Irmaos (fallo como homem) ainda 
que hum testamento seja de hum homem, 
com tudo sendo confirmado, ninguem o re- 
prova, nem lhe accrescenta cousa alguma. 

16 As promessas forao ditas a Abrahao, 
e a sua semente. Nao diz: E as sementes, 
como de muitos: senao como de hum. E 
a tua semente, que he Christo. 

17 Mas digo isto, que o testamento foi 
confirmado por Deos : a Lei que foi feita 
quatrocentos e trinta annos depois, nao o faz 
nullo para abrogar a promessa. 

18 Porque se da Lei he que vem a 
heranpa, logo nao vem ella ja da promessa. 
Ora pela promessa he que Deos deo a espe- 
ranfa a Abrahao. 

19 Para que he logo a Lei? Por causa 
das transgressoes foi posta, ate que viesse a 
semente, a quem havia feito a promessa, 
ordenada por Anjos, na mao de hum Me- 
diador. 

20 O Mediador porem nao he de hum 
so : e Deos he so hum. 

21 Logo a Lei he contra as promessas de 
Deos ? De nenhuma sorte. Porque se a 
Lei, que foi dada, podesse vivificar, a justifa 
na verdade seria pela Lei. 

22 Mas a Escritura todas as cousas en- 
cerrou debaixo do peccado, para que a pro¬ 
messa fosse dada aos crentes, pela fe em 
Jesu Christo. 

23 Ora antes que a fe viesse, estavamos 
debaixo da guarda da Lei, encerrados para 
aquella fe, que havia de ser revelada. 

24 Assim que a Lei nos servio de peda- 
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gogo, que nos conduzio a Christo, para ser- 
xnos justificados pela fe. 

25 Mas depois que veio a fe, ja nao esta- 
mos debaixo de pedagogo. 

26 Porque todos vos sois filhos de Deos 
pela fe, que he em Jesu Christo. 

27 Porque todos os que fostes baptizados 
em Christo, revestistevos de Christo. 

28 Nao ha Judeo, nem Grego : nao ha 
servo, nem livre: nao ha macho, nem fe- 
mea. Porque todos vos sois hum em Jesu 
Christo. 

29 E se vos sois de Christo : logo sois 
vos a semente de Abrahao, os herdeiros se- 
gundo a promessa. 

CAPITULO IV. 
Os Jucleos debaixo da Lei sdo como os pu- 

pillos debaixo do tutor. Os Galatas guar- 
dando a Lei torndo-se escravos. Os es- 
cravos nao sdo herdeiros. A figura de 
Sara, e de Agar. Jesu Christo nos fez 
livres. 

TAIGO pois: Que quanto tempo o herdeiro 
he menino, em nada differe do servo, 

ainda que seja senhor de tudo : 
2 Mas esta debaixo dos tutores, e cura- 

dores, ate o tempo determinado por seu pai: 
3 Assim tambem nos, quando eramos 

meninos, serviamos debaixo dos rudimentos 
do mundo. 

4 Mas quando veio o cumprimento do 
tempo, enviou Deos a seu Filho, feito de 
mulher, feito sujeito a lei, 

5 A fim de remir aquelles, que estavao 
debaixo da Lei, para que recebessemos a 
adop^ao de filhos. 

6 E porque vos sois filhos, mandou Deos 
aos vossos coracoes o Espirito de seu Filho, 
que clama : Pai, Pai. 

7 E assim ja nao he servo, mas filho. E 
se he filho : tambem he herdeiro por Deos. 

8 Mas entao que certamente nao conhe- 
cieis a Deos, servieis aos que por natureza 
nao sao Deoses. 

9 Porem agora tendo vos conhecido a 
Deos, ou para melhor dizer, sendo conheci- 
dos de Deos: como tornais outra ves aos 
rudimentos fracos, e pobres, aos quaes que- 
reis de novo servir ? 

10 Observais os dias, e os mezes, e os 
tempos, e os annos. 

11 Temo me de vos, nao tenha sido tal- 
vez baldado o trabalho que tive comvosco. 

12 Sede como eu, porque tambem eu sou 
como vos: o que vos pe^o, irmaos ; Vos 
nunca me offendestes. * 

13 E sabeis que ao principio vos preguei 
o Evangelho com enfermidade da carne: e 
sendo eu a vossa tentacao na minha carne 

14 Vos me nao desprezastes, nem rejei- 
tastes : antes me recebestes como a hum 
Anjo de Deos, como a Jesu Christo. 

15 Onde esta logo a vossa bemaventu- 
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ranpa ? Porque vos dou testemunho, que se 
podesse ser, vos arrancarieis os olhos, e mos 
houvereis dado. 

16 Tornei-me eu logo vosso inimigo, 
porque voS disse a verdade ? 

17 Elies vos zelao, nao rectamente : mas 
cjuerem-vos separar, para que os sigais a 
elles : 

18 Sede pois zelosos do bem em bem 
sempre : e nao so quando eu estou presente 
comvosco. 

19 Filhinhos meus, por quem eu de novo 
sinto as dores do parto, ate que Jesu Christo 
se forme em vos. 

20 Eu porem quizera agora estar com¬ 
vosco, e mudar de palavras : porque me 
veio em tormento, sobre como vos hei de 
fallar. 

21 Dizei-me vos, os que quereis estar 
debaixo da Lei nao tendes lido a Lei ? 

22 Porque esta escrito: Que Abrahao 
teve dous filhos: hum de mulher escrava, e 
outro de mulher livre. 

23 Mas o que nasceo da escrava, nasceo 
segunda a carne e o que nasceo da livre, 
nasceo por promessa. 

24 As quaes cousas forao ditas por alle- 
goria. Porque estes sao os dous Testa- 
mentos. Hum certamente no monte Sina, 
que gera para servidao : este he figurado 
em Agar: 

25 Porque Sina he hum monte da Ara¬ 
bia, que representa a Jerusalem, que he ca 
debaixo, e que he escrava com seus filhos." 

26 Mas aquella Jesusalem, que he la de 
sima, he livre, a qual he nossa mai. 

27 Porque escrito esta: Alegra-te, 6 es- 
teril, que nao pares : esfor^a-te, e da vozes, 
tu que nao estas de parto: porque sao mui- 
tos mais os filhos da desolada, que daquella 
que tem marido. 

28 E nos, irmaos, somos filhos da pro¬ 
messa segundo Isaac. 

29 Mas como entao aquelle, que havia 
nascido segundo a carne, perseguia ao que 
era segundo o espirito: assim tambem 
agora. 

30 Mas que he o que diz a Escritura ? 
Lanca fora a escrava, e a seu filho : porque 
o filho da escrava nao sera herdeiro com o 
filho da livre. 

31 E assim, irmaos, nao somos filhos da 
escrava, senao da livre : com cuja liberdade 
Christo nos fez livres. 

CAPITULO V. 
Os que sdo livres, ndo se devem tornar es¬ 

cravos. Jesu Christo ndo serve de nada 
aos que se circumciddo. A circurncisdo 
obriga a toda a Lei. A esperanqa funda- 
se no Espirito, e ndo na letru. So a fe 
viva he a que nos salva. O fermento dos 

fatsos Doutores he para se temer. Deos 
os ha de condemnor. A liberdade ndo 



deve favoreccr a came, 
siste no amor. 0 Espirito vence a came. 

Quaes sejao os vicios carnaes. Quaes os 
fructos do Espirito. 
'ENDE vos firmes, e nao vos mettais 

outra vez debaixo do jugo da escravidao. 
2 Olhai que eu Paulo vos digo : que se 

vos fazeis circumcidar, Christo vos nao 
aproveitara nada. 

3 E de novo protesto a todo o homem 
que se circumcida, que esta obrigad a 
guardar toda a Lei. 

4 Vasios estais de Christo os que vos jus- 
fificais pela Lei; descahistes da graca. 

5 Porque nos aguardamos pelo Espirito 
a esperanca da justipa pela fe. 

6 Porque em Jesu Christo nem a circum- 
cisao val alguma cousa, nem o prepucio : 
mas sim a fe, que obra por caridade. 

7 Vos corrieis bem : quem vos impedio 
que nao obedecesseis a verdade ? 

8 Esta persuasao nao vem daquelle, que 
vos chamou. 

9 Hum pouco de fermento altera toda a 
massa. 

10 Eu confio de vos no Senhor, que nao 
tereis outros sentimentos : mas o que vos 
inquieta, quem quer que elle seja, levara 
sobre si a condemnapao. 

11 E quanto a mim, irmaos, se eu ainda 
prego a circumcisao : a que fim padepo eu 
.ainda perseguicao ? Logo esta tirado o es- 
candalo da Cruz. 

12 Oxala que tambem forao cortados os 
que vos inquietao. 

13 Porque vos, irmaos, liaveis sido cha- 
mados a liberdade : cuidai so em que nao 
<deis a liberdade por occasiao da carne, mas 
servi-vos huns aos outros pela caridade do 
Espirito. 

14 Porque toda a Lei se encerra neste so 
preceito: Amaras ao teu proximo como ate 
mesmo. 

15 Se vos porem vos mordeis, e vos de- 
vorais huns aos outros : vede nao vos con- 
sumais huns aos outros. 

16 Digo-vos pois : Andai segundo o es¬ 
pirito, e nao cumprireis os desejos da carne. 

17 Porque a carne deseja contra o espi¬ 
rito : e o espirito contra a carne: porque 
estas cousas sao contrarias entre si: para 
que nao facais todas aquellas cousas que 
quereis. 

18 Se vos porem sois guiados pelo Espi¬ 
rito, nao estais debaixo da Lei. 

19 Mas as obras da carne estao patentes: 
como sao a fornicacao, a impureza, a des- 
honestidade, a luxuria, 

20 A idolatria, os empeconhamentos, as 
inirriizades, as contendas, os zelos, as iras, as 
brigas, as discord ias, as seitas, 

21 As invejas, os homicidios, as bebe- 
dices, as glotonerias, e outras cousas seme- 
Jhantes, das quaes eu vos declaro, como ja 
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que os que taes cousas commet- 
tem, nao possuirao o Reino de Deos. 

22 Mas o fructo do Espirito he: a cari¬ 
dade, o gozo, a paz, a paciencia, e benigni- 
dade, a bondade, a longanimidade, 

23 A mansidao, a hdelidade, a modestia, 
a continencia, a castidade. Contra estas 
cousas nao ha Lei. 

24 E os que sao de Christo, crucificarao 
a sua propria carne com os seus vicios, e 
concupiscencias. 

25 Se nos vivemos pelo Espirito, condu- 
zamo-nos tambem pelo Espirito. 

26 Nao nos facamos cubiposos da van- 
gloria, provocando-nos huns aos outros, 
tendo inveja liuns dos outros. 

CAPITULO VI. 
Devem-se advertir os que peccao : soffrerem- 

se huns aos outros : ncio se estimar hum a 
si mesmo. Cada hum ha de recolher, con- 

forme tiver semeado. Paulo se nao gloria, 
se nao em Jesu Christo crucijicudo. A 
graqa nao consiste nem na circumcisao, 
nem na incircumcisuo. 

TRMAOS, se alguin como homem for sur- 
-*• prendido ainda em algum delicto, vos- 
outros, que sois espirituaes, admoestai ao tal 
com espirito da mansidao : tu considera-te 
a ti mesmo nao sejas tambem tentado. 

2 Levai as cargas huns dos outros, e 
desta maneira cumprireis a Lei de Christo. 

3 Porque se algum tern para si que he 
alguma cousa, nao sendo nada, elle mesmo 
a si se engana. 

4 Mas prove cada hum a sua obra, e en- 
tao tera gloria em si mesmo somente, e nao 
em oulro. 

5 Porque cada hum levara a sua carga, 
6 E o que he catequizado na palavra, re- 

parta de todos os bens com o que o doutrina. 
7 Nao queirais errar: de Deos nao se 

zomba. 
8 Porque aquillo que semear o homem, 

isso tambem segara, Por quanto o que 
semea na sua carne, da carne tambem se¬ 
gara corrup^ao : mas o que semea no Espi¬ 
rito, do Espirito segara a vida eterna. 

9 Nao nos cancemos pois de fazer bem; 
porque a seu tempo segaremos, nao desfale- 
cendo. 

10 Logo em quanto temos tempo, faca¬ 
mos bem a todos, mas principalmente aos 
domesticos da fe. 

11 Vede que carta vos escrevi de minha 
propria mao. 

12 Porque todos os que querem agradar 
na carne estes vos obrigao a que vos cir- 
cumcideis, so por nao padecerem elles a 
perseguicao da Cruz de Christo. 

13 Porque esses mesmos, que se circum- 
cidao, nao guardao a Lei: mas querem que 
vos vos circumcideis, para se gloriarem na 
vossa carne. 
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Toda a Lei con-; vos disse : 
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14 Mas nunca Deos permitta que eu me 
glorie, senao na Cruz de nosso Senhor Jesu 
Christo: por quem o Mundo esta cruci- 
ficado para mim, e eu crucificado para o 
Mundo. 

15 Porque em Jesu Christo nem a cir- 
cumcisao, nem a incircumcisao valem nada, 
mas o ser huma nova creatura. 

16 E a todos os que seguirem esta regra, 
paz, e misericordia sobrelles, e sobre o Israel 
de Deos. 

17 Quanto ao mais ninguem me seja 
molesto: porque eu trago no meu corpo as 
marcas do Senhor Jesus. 

18 A grapa de nosso Senhor Jesu Christo, 
irrnaos, assista no vosso espirito. Amen. 

EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO AOS EFESIOS. 

CAPITULO I. 
Louva Paulo a Deos pclas gragas, que nos 

fez por seu F'dho ; em nos predestinar 
para gloria suu; em nos encher de sabe- 
doria ; em nos revelar, que por Jesu 
Christo restaurou elle todas as cousas no 
Ceo, e na terra; que no Espirito Santo 
nos foi dado‘hum penhor da heranqa, que 
esperamos. A grandeza do poder de Deos 
mostrada na conversao dos Efesios, e na 
Pesurreiqao de Jesu Christo. Elle he 
sobre todos os Anjos do Ceo, e he Cabeca 
de toda a Igreja. 
AULO Apostolo de Jesu Christo por 

vontade de Deos, a todos os Santos, 
que ha era Efeso, e fieis em Jesu Christo. 

2 Grapa seja^a vos-outros, e paz da parte 
de Deos nosso Pai, e da do Senhor Jesu 
Christo. 

3 Bemdito o Deos, e Pai de nosso Se¬ 
nhor Jesu Christo, que nos abenpoou com 
toda a benpao espiritual em bens eelestiaes 
em Christo, 

4 Assim como nos elegeo nelle mesmo 
antes do estabelecimento do Mundo, pelo 
amor que nos teve, para sermos santos e 
immaculados diante de seus olhos. 

5 O qual nos predestinou para sermos 
seus filhos adoptivos por Jesu Christo em 
eredito de si mesmo : por hum puro effeito 
da sua benevolencia, 

6 Em louvor, e gloria da sua grapa, pela 
qual elle nos fez agradaveis a si em seu 
amado Filho. 

7 No qual nos temos a redemppao pelo 
seu sangue, a remissao dos peccados, se- 
gundo as riquezas da sua grapa, 

8 A qual elle derramou em abundancia 
sobre nos, enchendo-nos de toda a sabe- 
doria, e de prudencia: 

9 A fim de nos fazer conhecer o segredo 
da sua vontade, segundo' o seu beneplacito, 
que havia proposto em si mesmo, 

10 Para restaurar em Christo todas as 
cousas na dispensacao do cumprimento dos 
tempos, assim as que ha no Ceo, como as 
que ha na terra, nelle mesmo : 

11 Nelle he tambem que a heranpa nos 
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cahio como por sorte, sendo predestinados 
pelo decreto daquelle, que obra todas as 
cousas segundo o conselho da sua vontade : 

12 Para que sejamos o motivo do louvor 
da sua gloria nos, que antes haviamos espe- 
rado em Christo : 

13 No qual tambem vos esperastes, 
quando ouvisles a palavra da verdade, (o 
Evangelho da vossa salvapao) e havendo 
crido nelle, fostes sellados com o Espirito 
Santo, que fora promettido. 

14 O qual he o penhor da nossa heranpa, 
para redemppao da possessao adquirida, em 
louvor da gloria delle mesmo. 

15 Por isso eu tambem tendo ouvido a 
fe, que vos tendes no Senhor Jesus, e o 
‘amor para com todos os Santos, 

16 Nao cesso dedar grapa a Deos por vos, 
fazendo memoria de vos nas minhas orapoes: 

17 Para que o Deos de gloria, o Pai de 
nosso Senhor Jesu Christo, vos de o Espirito 
de sabedoria, e de luz, para o conhecerdes: 

18 Para que elle esclarepa os olhos do 
vosso coracao, em ordem a que vos conhe- 
pais qual he a esperanpa, a que elle vos 
chamou, e quaes as riquezas, e a gloria da 
heranpa, que elle prepara aos Santos. 

19 E qual he a suprema grandeza do 
poder, que elle exercita em nos, os que 
cremos, pela forpa toda poderosa da sua 
operapao, 

20 A qual effeituou em Christo resusci- 
tando-o dos mortos, e pondo-o a sua mao 
direita no Ceo: 

21 Sobre todo o Principado, e Potes- 
tade, e Virtude, e Dominapao, e sobre todo 
o nome, que se nomea, nao so neste seculo, 
mas ainda no futuro. 

22 E lhe rnetteo debaixo dos pes todas as 
cousas : e o constituio a elle mesmo Cabepa 
de toda a Igreja, 

23 Que he o seu corpo, e o inteiro conr- 
plemento daquelle, que cumpre tudo em 
todas as cousas. 

CAPITULO II. 
Nbs estavamos mortos pelo peccado. Deos 

nos resuscitou, e elevou ao Ceo com Jesu 
Christo. A sua graqa nos salvou pela 



AOS EFESIOS II. III. 

Ee. Os Gentios de inimigos, e estrangei- 
ros que erdo, passardo a ser amigos, e 
Cidadaos. Elies com os Judeos formao 
hum so povo. Huns, e outros sdo o edijicio 

J'undado sobre os Profetas, e sobre os 
Apostolos. Jesu Christo he a pedra an¬ 
gular, que os une. 

X^LLE he quem vos deo a vida, quando 
vos estaveis mortos pelos vossos delic- 

tos, e peccados, 
2 Em que noutro tempo andastes segundo 

o costume deste Mundo, segundo o principe 
das potestades deste ar, o principe daquelles 
espiritos, que agora exercitao o seu poder 
sobre os filhos da infidelidade, 

3 Entre os quaes vivemos tambem todos 
nos em outro tempo segundo os desejos da 
nossa carne, fazendo a vontade da carne, e 
dos seus pensamentos, e erarnos por natureza 
filhos da ira, como tambem os outros : 

4 Mas Deos, que he rice em misericordia, 
pela sua extremada caridade, com que nos 
amou, 

5 Ainda quando estavamos mortos pelos 
peccados, nos deo vida juntamente em 
Christo, (por cuja grapa sois salvos) 

6 E com elle nos resuscitou, e nos fez 
assentar nos Ceos com Jesu Christo : 

7 Para mostrar nos seculos futuros as 
abundantes riquezas da sua graca, pela sua 
bondade sobre nos-outros em Jesu Christo. 

8 Porque pela grapa he que sois salvos 
mediante a fe, e isto nao vem de vos: por¬ 
que he hum dom de Deos, 

9 Nao vem das nossas obras, para que 
ninguem se glorie. 

10 Porque somos feitura delle mesmo, 
creados em Jesu Christo para boas obras, 
que Deos preparou, para caminharmos 
nellas. 

11 Pelo que lembrai-vos, que vos noutro 
tempo fostes Gentios em came, que ereis 
chamados prepucio pelos que em carne tem 
a circumcisao feita por mao dos homens : 

12 Que estaveis naquelle tempo sem 
Christo, separados da communicapao d’ls- 
rael, e hospedes dos testamentos, nao tendo 
esperanpa da promessa, e sem Deos neste 
mundo. 

13 Mas agora por Jesu Christo, vos, que 
noutro tempo estaveis longe, vos haveis 
avisinhado pelo sangue de Christo. 

14 Porque elle he a nossa paz, elle, que 
de dous fez hum, e destruindo na sua pro¬ 
pria carne o lanpo do muro das inimizades, 
que os dividia: 

15 Abolindo com os seus decretos a 
Lei dos preceitos, para formar em si mes- 
mo os dous em hum homem novo, fazendo 
a paz, 

16 E para reconciliallos com Deos a 
ambos em hum so corpo pela Cruz, matando 
as inimizades em si mesmo. 

17 E vindo evangelizou paz a vos-outros, 

que estaveis longe, e paz aquelles, que esta- 
vao perto. 

18 Por quanto por elle huns e outros te- 
mos entrada ao Padre em hum Espirito. 

19 De maneira que ja nao sois hospedes, 
nem adventicios : mas sois Cidadaos dos 
Santos, e domesticos de Deos : 

20 Edificados sobre o fundamento dos 
Apostolos, e dos Profetas, sendo o mesmo 
Jesu Christo a principal pedra angular : 

21 No qual todo o edificio que se le- 
vantou, cresce para ser hum templo santo no 
Senhor, 

22 No qual vos-outros sois tambem jun¬ 
tamente edificados, para morada de Deos 
pelo Espirito Santo. 

CAPITULO III. 
Paulo se declara prezo pelo Evangelho. 

Deos Hie revelou o grande segredo, de que 
os Gentios se havido de unir num povo com 
os Judeos. E para descobrir este segredo, 
foi escolhido Paulo. Os Anjos aprendendo 
da Igreja. Exhort a Paulo os Ejcsios a 
que nao desfaleqdo por causa da sua pri- 
zao. Pede a Deos que os fortifique com a 
sua graca, e Ihes de todo o conhecirnento 
deste mysterio. 

OR esta causa eu Paulo o prisioneiro de 
Jesu Christo por amor de vos-outros 

Gentios, 
2 Se he que ouvistes_a dispensapao da 

graca de Deos, que me foi dada para com- 
vosco: 

3 Posto que por revelapao se me tem 
feito conhecer o Sacramento, como acima 
escrevi em poucas palavras : 

4 Onde pela lipao podeis conhecer a in- 
telligeneia, que tenho no mysterio de Christo: 

5 O qual em outras gerapoes nao foi 
conhecido dos filhos dos homens, assim 
como agora tem sido revelado aos seus San¬ 
tos Apostolos, e Profetas pelo Espirito : 

6 Que os Gentios sao coherdeiros, e 
incorporados, e juntamente participantes da 
sua promessa em Jesu Christo pelo Evan¬ 
gelho : 

7 Do qual eu fui feito Ministro, segundo 
o dom da grapa de Deos, que me foi com- 
municada pela sua operapao toda poderosa: 

8 A mini, que sou o minimo de todos os 
Santos, me foi dada esta graca de annunciar 
entre os Gentios as riquezas incomprehensi- 
veis de Christo, 

9 E de manifestar a todos, qual seja a 
communicapao do Sacramento escondido 
des dos seculos em Deos, que tudo creou : 

10 Para que a multiforme sabedoria de 
Deos seja patenteada pela Igreja aos Prin- 
cipados, e Potestades nos Ceos, 

11 Conforme a determinapao dos seculos, 
que elle cumprio em Jesu Christo nosso 
Senhor: 

12 No qual ternos a seguranca, e o che- 
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garmo-nos a elle confiadamente pela sua fe. 
13 Pelo que eu vos rogo, que nao desfa- 

lepais nas minhas tribulapoes por vos outros: 
pois que ellas vos sao gloriosas. 

14 Por esta causa dobro eu os meus joe- 
Ihos diante do Pai de nosso Senhor Jesu 
Christo, 

15 Do qual toda a paternidade toma o 
nome nos Ceos, e na terra, 

16 Para que, segundo as riquezas da sua 
gloria, vos conceda que sejais corrobora- 
dos em virtude pelo seu Espirito no homem 
interior, 

17 Para que Christo habite pela fe nos 
vossos corapoes: arraigados, e fundados em 
caridade, 

18 Para que possais comprehender com 
todos os Santos, qual seja a largura, e o 
comprimento, e a altura, e a profundidade : 

19 E conhecer tambem a caridade de 
Christo, que excede todo o entendimento, 
para que sejais cheios segundo toda a pleni¬ 
tude de Deos. 

20 E aquelle, que he poderoso para fazer 
todas as cousas mais abundantemente do 
que pedimos, ou entendemos, segundo a 
virtude que obra em nos outros : 

21 A esse gloria na Igreja, e em Jesu 
Christo por todas as idades do seculo dos 
seculos. Amen. 

CAPITULO IV. 
Exhorta Paulo aos Efesios a unidade do 

espirito no vinculo da paz. Mostra que 
sao varios os dons do Espirito Santo, e 

todos_ para edificaqdo da Igreja. Ad- 

moesta-os, a que dei.rados os vicios da 

Gentilidude, se vistuo do homem novo. 

~C* ASSIM vos rogo eu, o prisioneiro no 
1 Senhor, que andeis como convem a 

vocacao, com que baveis sido chamados, 
2 Com toda a humildade, e mansidao, 

com paciencia, soffrendo-vos huns aos outros 
em caridade, 

3 Trabalhando cuidadosamente por con- 
servar a unidade d’espirito pelo vinculo da 
paz 

4 Sendo hum mesmo corpo, e hum mes- 
mo espirito, como fostes chamados em huma 
esperanpa da vossa vocacao. 

5 Assim como nao ha senao hum Senhor, 
huma fe, hum baptismo. 

6 Hum Deos, e Pai de todos, que he so- 
bre todos, e governa todas as cousas, e reside 
em todos nos. 

7 Ora a cada hum de nos foi dada a gra- 
pa, segundo a medida do dom de Christo. 

8 Pelo que diz : Quando elle subio ao 
alto, levou cativo o cativeiro: deo dons aos 
homens. 

9 E quanto a dizer subio, porque he isto, 
senao porque tambem antes havia descido 
aos lugares mais baixos da terra? 

10 Aquelle, que desceo, esse mesmo he 
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tambem o que subio assima de todos os 
Ceos, para encher todas as cousas. 

11 E elle mesmo fez a huns certamente 
Apostolos, e a outros Profetas, e a outros 
Evangelistas, e a outros Pastores, e Dou- 
tores, 

12 Para consummacao dos Santos em 
ordem a obra do ministerio, para edificar o 
corpo de Christo : 

13 Ate que todos cheguemos a unidade 
da fe, e ao conhecimento do Filho de Deos 
a estado de varao perfeito, segundo a medida 
da idade completa de Christo : 

14 Para que nao sejamos ja meninos 
fluctuantes, nem nos deixemos levar em 
roda de todo o vento de doutrina, pela ma- 
lignidade dos homens, pela astucia com que 
induzem ao erro. 

15 Mas praticando a verdade em cari¬ 
dade, crespamos em todas as cousas na- 
quelle, que he a cabeca, Christo : 

16 Do qual todo o corpo colligado, e 
unido por todas as juntas, por onde se lhe 
subministra o alimento, obrando a propor- 
cao de cada mernbro, toma augmento d’hum 
corpo perfeito para se edificar em caridade. 

17 Isto pois digo, e requeiro no Senhor, 
que nao andeis ja como andao tambem os 
Gentios na vaidade do seu sentido, 

18 Tendo o entendimento obscurecido de 
trevas, alienados da vida de Deos, pela 
ignorancia que ha nelles, pela cegueira do 
corapao dos mesmos, 

19 Que desesperando, se entregarao a si 
mesmos a dissolupao, a obra de toda a im- 
pureza, a avareza. 

20 Mas vos nao haveis assim aprendido 
a Christo, 

21 Se he que o haveis ouvido, e haveis 
sido ensinados nelie, como esta a verdade 
em Jesus : 

22 A despojar-vos do homem velho, se¬ 
gundo o qual foi a vossa antiga conversapao, 
que se vim segundo os desejos do erro. 

23 llenovai-vos pois no espirito do vosso 
entendimento, 

24 E vesti-vos do homem novo, que foi 
creado segundo Deos em justipa, e em san- 
tidade de verdade. 

25 Pelo que renunciando a mentira, falle 
cada hum a seu proximo a verdade: pois so- 
mos membros huns dos outros. 

26 Se vos irardes, seja sem peccar : nao 
se ponha o Sol sobre a vossa ira. 

27 Nao deis lugar ao diabo : 
28 Aquelle que furtava, nao furte mais, 

mas occupe-se antes no trabalho, fazendo 
alguma obra de maos, que seja boa e util, 
para dahi ter com que soccorra ao que 
padece necessidade. 

29 Nenhuma palavra ma saia da vossa 
boca: senao so a que seja boa para edifica- 
pao da fe, de maneira que de grapa aos que 
a ouvem. 
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30 E nao entristecais ao Espirito Santo 
de Deos: no qual estais sellados para o dia 
da redempcao. 

31 Toda a amargura, e ira, e indignacao, 
e gritaria, e blasfemia, com toda a milicia 
seja desterrada d’entre vos-outros. 

32 Antes sede huns para com os outros 
benignos, misericordiosos, perdoando-vos 
huns aos outros, como tambem Deos por 
Christo vos perdoou. 

CAPITULO V. 
Exhorta Paulo os Efesios a imitarem a 

Deos: retrahe-os das obras das trevas, 
e incita-os as obras da luz. Com o ex- 
emplo de Christo, e da Igreja, admoesta as 
mulheres a que sejao sujeitas a sens ma- 
ridos : e aos maridos, a que amem a suas 
mulheres. 

QEDE dois imitadores de Deos, como 
^ filhos muito amados: 

2 E andai em caridade, assim como tam¬ 
bem Christo nos amou, e se entregou a si 
mesmo por nos-outros, como offrenda, e 
hostia a Deos em odor de suavidade. 

3 Por tanto a fornicapao, e toda a impu- 
reza ou avareza, nem se quer se nomee 
entre vos-outros, como convem a Santos: 

4 Nem palavras torpes, nem loucas, nem 
chocarrices, que sao impertinentes: mas 
antes accoes de grapas. 

5 Porque haveis de saber, e entender : 
que nenhum fornicario, ou immundo, ou 
avaro o que he culto de idolos, nao tern he- 
ranpa no Reino de Christo, e de Deos. 

6 Ninguem vos seduza com discursos 
vaos: porque por estas cousas vem a ira de 
Deos sobre os filhos da incredulidade. 

7 Nao queirais logo nada com elles. 
8 Porque noutro tempo ereis trevas : 

mas agora sois luz no Senhor. Andai como 
filhos da luz : 

9 Porque o fruto da luz consiste em toda 
a bondade, e em justipa, e em verdade : 

10 Approvando o que he agradavel a 
Deos: 

11 E nao communiqueis com as obras 
infructuosas das trevas, mas antes pelo con- 
trario condemnaias. 

12 Porque as cousas que elles fazem em 
secreto, vergonha he ainda o dizellas 

13 Mas todas as que sao reprehensiveis, 
se descobrem pela luz : porque tudo o que 
se manifesta, he luz ; 

14 Pelo que diz: Desperta tu que dor- 
mes, e levanta-te d’entre os mortos, e Christo 
te allumiara. 

15 E assim vede, irmaos, de que modo 
andais sobre aviso : nao como msipientes, 

16 Mas como sabios : remindo o tempo, 
pois que os dias sao maos. 

17 Por tanto nao sejais imprudentes ? 
mas entendei qual he a vontade de Deos. 

18 E nao vos deis com excesso ao vinho, 

donde nasce a luxuria : mas enchei-vos do 
Espirito Santo, 

19 Fallando entre vos mesmos em Sal- 
mos, e em Hymnos, e Canpoes espirituaes, 
cantando, e louvando ao Senhor em vossos 
corapoes, 

20 Dando sempre gracas ao Deos, e Pai 
por tudo, em nome de nosso Senhor Jesu 
Christo, 

21 Submettidos huns aos outros no temor 
de Christo. 

22 As mulheres sejao sujeitas a seus ma¬ 
ridos, como ao Senhor: 

23 Porque o marido he a cabepa da mu- 
lher: assim como Christo he a cabeca da 

j 

Igreja: Elle mesmo que he o seu corpo, do 
qual he o Salvador. 

24 Bern como pois he a Igreja sujeila a 
Christo, assim o sejao tambem as mulheres 
em tudo a seus maridos. 

25 Vos, maridos, amai a vossas mulheres, 
como tambem Christo amou a Igreja, e por 
ella se entregou a si mesmo, 

26 Para a santificar, purificando-a no 
Baptismo da agua pela palavra da vida, 

27 Para a apresentar a si mesmo Igreja 
gloriosa, sem macula, nem ruga, nem outro 
algum defeito semelhante, mas santa, e im- 
maculada. 

28 Assim he que tambem os maridos 
devem amar as suas mulheres, como a seu 
proprio corpo. O que ama o sua mulher, 
ama-se a si mesmo. 

29 Porque ninguem aborreeeo jamais a 
sua propria carne : mas cada hum a nutre, 
e fomenta, como tambem Christo o faz a sua 
Igreja : 

30 Porque somos membros do seu corpo, 
da sua carne, e dos seus ossos. 

31 Por isso o homem deixara a seu pai, 
e a sua mai: se unira a sua mulher: e se- 
rao dois em huma mesma carne. 

32 Este Sacramento he grande, mas eu 
digo em Christo, e na Igreja. 

33 Com tudo tambem vos, cada hum de 
per si, ame a sua mulher como a si mesmo: 
e a mulher reverencee a seu marido. 

CAPITULO VI. 
Ensina como se devem haver huns com out¬ 

ros, os filhos e os pais; os servos e os amos 
depots descreve quaes sejao as armas, de 
que na milicia christa nos devemos valer 
contra os espiritos malignos. Pede aos 
Efesios, que o encommendem a Deos. 
Envia-lhes a Tycquico para os consolar, e 

. abenqba-os. 

Tj'ILHOS, obedecei a vossos pais no Se- 
nhor : porque isto he justo. 

2 Honra a teu pai, e a tua mai, que he o 
primeiro mandamento com promessa : 

3 Para que te va bem, e sejas de larga 
vida sobre a terra. 

4 E vos-outros, pais, nao provoqueis a 
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ira a vossos filhos : mas criai-os em disci- 
plina, e correcpao do Senhor. 

5 Servos, obedecei a vossos senhores tem- 
poraes com temor, e tremor, na sinceridade 
de vosso coracao, como a Christo: 

6 Nao os servindo ao olho, como por 
agradar a homens, senao como servos de 
Christo, fazendo de coracao a vontade de 
Deos, 

7 Servindo-os com boa vontade, como a 
Senhor, e nao como a homens : 

8 Sabendo que cada hum recebera do 
Senhor a paga do bem, que tiver feito, ou 
seja escravo, ou livre. 

9 E vos-outros os Senhores fazei isso 
mesmo com elles, deixando as ameapas: 
sabendo que o Senhor tanto delies, como 
vosso esta nos Ceos: e que nao ha acceppao 
de pessoas para elle. 

10 Quanto ao mais, irmaos, fortalecei-vos 
no Senhor, e no poder da sua virtude. 

11 Revesti-vos da armadura de Deos, 
para que possais estar firmes contra as silla- 
das do diabo : 

12 Porque nos nao temos que lutar con¬ 
tra a came, e o sangue : mas sim contra 
os Principados, e Potestades, contra os 
governadores destas trevas do mundo, con¬ 
tra os espiritos de malicia espalhados por 
esses ares. 

13 Por tanto tomai a armadura de Deos, 
que possais resistir no dia mao, e estar com¬ 
pletes em tudo. 

14 Estai pois firmes, tendo cingidos os 

vossos lombos em verdade, e vestidos da 
courapa da justica, 

15 E tendo os p£s calpados, na prepara- 
pao do Evangelho da paz : 

16 Embrapando sobre tudo o escudo da 
!fe, com que possais apagar todos os dardos 
inflammados do mais que maligno : 

17 Tomai outrosim o capacete da salva- 
pao : e a espada do espirito (que he a pa- 
lavra de Deos) 

| 18 Orando em todo o tempo com todas 
as deprecapoes, e rogos em espirito : e vigi- 
ando para isto mesmo com todo o fervor, e 
rogando por todos os Santos : 

19 E por mini, para que me seja dada 
no abrir da minha boca palavra com con- 
fianpa : para fazer conhecer o mysterio do 
Evangelho : 

20 Pelo qual, ainda estando na cadeia, 
fapo officio de Embaixador, de maneira que 
eu falle livremente por elle, como devo fallar. 

21 E para que vos saibais tambem o 
estado das minhas cousas, e o que eu fapo : 
vos informant de tudo Tycquico, nosso ir- 
mao muitoamado, e Ministro fiel no Senhor: 

22 A quern vo-lo enviei para isto mesmo, 
para que saibais o que he feito de nos, e 
para que console os vossos corapoes. 

23 Paz seja aos irmaos, e caridade com 
fe, da parte de Deos Padre, e da do Senhor 
Jesu Christo. 

24 A grapa seja com todos os que amao 
a nosso Senhor Jesu Christo com toda a 
pureza. Amen. 

EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO AOS 
FILIPPENSES. 

CAPITULO I. 
Da Paulo gramas a Deos pela ft dos Filip- 

penses, declarando o affecto que Ihes tem. 
Mostra que as suas cadeias cbntrilmeni 
para bem do Evangelho. Que ainda que 
por huma parte deseja elle ver-se com Jesu 
Christo, por outra tem por necessario o 
viver para Ihes ser util. Exhorta-os a 
soffrerem com pudenda as perseguiqbes 
por Jesu Christo. 

AULO, e Timotheo servos de Jesu 
Christo, a todos os Santos em Jesu 

Christo, que se achao em Filippos, com os 
Bispos e Diaconos: 

2 Graca seja a vos-outros, e paz da parte 
de Deos nosso Pai, e da do Senhor Jesu 
Christo. 
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3 Grapas dou a meu Deos, cada vez~que 
me lembro de vos. 

4 Fazendo sempre deprecapoes com gosto 
por todos vos em todas as minhas orapoes, 

5 Sobre a vossa communicapao no Evan¬ 
gelho de Christo des do primeiro dia ategora: 

6 Tendo por certo isto mesmo, que quem 
comepou em vos a boa obra, a aperfeipoara 
ate ao dia de Jesu Christo. 

7 Como he justo que eu sinta isto de 
todos vos: porque vos tenho no corapao, e 
me acho comvosco nas minhas prizoes, e 
na defensa, e confirmapao do Evangelho, 
por serdes todos vos companheiros do meu 
gosto. 

8 Porque Deos me he testemunha, de 
quao ternamente eu vos amo a todos nas 
entranhas de Jesu Christo. 
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9 E o que eu lhe pepo he, que a vossa 
caridada crespa mais e mais em sciencia, e 
em todo o conhecimento : 

10 Para que approveis o melhor, para 
que sejais sinceros, e sem tropepo para o 
dia de Christo, 

11 C'heios de frutos de justipa por Jesu 
Christo, para gloria e louvor de Deos. 

12 Quero pois, irmaos, que vos saibais, 
que todas as cousas que passao cornigo,' tem 
contribuido mais ao proveito do Evangelho: 

13 De maneira que as minhas prizoes se 
tem feito notorias em Christo por toda a 
Corte do Emperador, e em todos os outros 
lugares, 

14 E muitos dos irmaos no Senhor co- 
brando animo com as minhas prizoes, tem 
ousado mais alentadamente fallar a palavra 
de Deos sem temor. 

15 He verdade, que alguns pregao a 
Christo ate por inveja, e por emulacao : 
mas outros o fazem tambem por huma boa 
vontade, 

16 Outros por caridade : sabendo que eu 
tenho sido posto para defensa do Evangelho. 

17 Mas outros pregao a Christo por con- 
tenpao, nao sinceramente, crendo accrescen- 
tar afflicpao as minhas cadeias. 

18 Mas que importa? Com tanto que 
Christo em todas as maneiras seja annun- 
ciado, ou por pretexto, ou por verdade: 
nao so nisto me alegro, mas ainda me ale- 
grarei. 

19 Porque sei que isto se me convertera 
em salvapao, pela vossa orapao, e pelo soc- 
corro do Espirito de Jesu Christo; 

20 Segundo as minhas ancias; e espe- 
ranca, que tenho, de que em nenhuma cousa 
serei confundido; antes com toda a confi- 
anpa, assim como sempre, tambem agora 
sera Christo engrandecido no meu corpo, ou 
seja pela vida, ou pela rnorte. 

21 Porque para mim o viver he Christo, 
e o morrer lucro. . 

22 E se o viver em came, este he para 
mim fruto do trabalho, nao sei na verdade 
que devo escolher. 

23 Pois me vejo em aperto por duas 
partes tendo desejo de ser desatado da carne, 
e estar com Christo, que he sem comparapao 
muito melhor ; 

24 Mas o permanecer em carne, he neces- 
sario por amor de vos. 

25 E persuadido disto, sei que ficarei, e 
permanecerei com todos vos, para proveito 
vosso, e gozo da fe : 

26 A fim de que o vosso regozijo abunde 
por mim em Christo Jesus, pela minha nova 
ida a vos-outros. 

27 Somente vos recommendo, que vos 
porteis conforme ao Evangelho de Christo : 
para que, ou seja que eu va a ver-vos, ou 
que esteja ausente, oupa de vos que perma- 
neeeis unanimes em hum mesmo espirito, 

! trabalhando concordemente na fe do Evan¬ 
gelho : 

28 E em nada tenhais medo dos vossos 
adversaries : o que para elles he motivo de 
perdipao, lie para vos-outros de salvapao, e 
isto vem de Deos : 

29 Porque a vos vos he dado por Christo 
nao somente que creais nelle, senao que pa- 
depais tambem por elle : 

30 Soffrendo o mesmo combate, qual vos 
tambem vistes em mim, e agora tendes ou- 
vido de mim. 

CAPITULO II. 
Exhort a Paulo os Fi/ippenses a mutua Con¬ 

cordia, e a exemplo de Jesu Christo, a se- 
rem humitdes, e obedientes. Admoesta-os 
a que trabalhem com temor o ncgocio da 
sua salvagdo. Promette enviar-lhes a 
Timotheo. E agora Ikes envia e recom- 
menda a Epafrodito. 

pOR tanto, se ha alguma consolapao em 
Christo, se algum refrigerio de caridade, 

se alguma communicacao de espirito, se 
algumas entranhas de compaixao : 

2 Fazei completo o meu gozo, de sorte 
que sintais huma mesma cousa, tendo huma 
mesma caridade, hum mesmo animo, huns 
mesmos pensamentos, 

3 Nada facais por porfia, nem por van- 
gloria: mas com humildade, tendo cada 
hum aos outros por superiores, 

4 Nao attendendo cada hum as cousas 
que sao suas proprias, senao as dos outros. 

5 E haja entre vos o mesmo sentimento, 
que houve tambem em Jesu Christo: 

6 O qual tendo a natureza de Deos, nao 
julgou que fosse nelle huma usurpapao o 
ser igual a Deos : 

7 Mas elle se anniquilou a si mesmo, to- 
mando a natureza de servo, fazendo-se seme- 
lhante aos homens, e sendo reconhecido na 
condicao como homem. 

8 Humilhou-se a si mesmo feito obedi- 
ente ate a morte, e morte de cruz, 

9 Pelo que Deos tambem o exaltou, e lhe 
deo hum Nome que he sobre todo o nome : 

10 Para que ao nome de Jesus se dobre 
todo o joelho dos que estao nos Ceos, na 
terra, e nos Infernos; 

11 E toda a lingua confesse, que o Se¬ 
nhor Jesu Christo esta na gloria de Deos 
Padre, 

12 Por tanto, meus carissimos, (posto 
que sempre fostes obedientes) obrai a vossa 
salvapao com receio, e com tremor, nao so 
como na minha presenpa, senao muito mais 
agora na minha ausencia. 

13 Porque Deos he o que obra em vos o 
querer, e o perfazer, segundo o seu bene- 
placito. 

14 Fazei logo todas as cousas sem mur- 
murapoes, e sem duvidas : 

15 A fim de serdes sem nota, e sem 
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tefolho, como filhos de Deos irreprehensi- 
veis no meio d’huma nayao depvavada, e 
eorrompida : onde vos brilhais como astros 
no Mundo, 

16 Ketendo a palavra da vida para gloria 
minha no dia de Christo, pois nao corri em 
vao, nem trabalhei em vao. 

17 Mas ainda quando eu seja immolado 
sobre o sacrificio, e victima da vossa fe, me 
alegro, e me dou a parabem com todos vos. 

18 E vos tambem gozai-vos, e dai-me o 
parabem a mim por isto mesmo. 

19 E tenho esperanya no Senhor Jesus 
de brevemente vos enviar a Timotheo: para 
que eu tambem esteja de bom animo, sa- 
bendo o estado das vossas cousas. 

20 Porque nao tenho nenhum tao unido 
de corayao comigo, que com sincera affeiyao 
mostre cuidado por vos-outros. 

21 Porque todos buscao as suas proprias 
cousas, e nao as que sao de Jesu Christo. 

22 E em prova disto sabei, que como 
fillro a pai, servio comigo no Evangelho. 

23 Espero pois mandar-vo-lo, logo que 
eu tiver visto o estado dos meus negocios. 

24 E confio no Senhor, que tambem eu 
mesmo cedo vos irei ver. 

25 Entretanto julguei necessario remet- 
ter-vos Epafrodito, meu irmao, e coadjutor, 
e companheiro, e vosso Apostolo, e que me 
tem assistido nas minhas necessidades : 

26 Pois que elle vos desejava por certo 
ver a todos: e tinha pena de que vos tives- 
seis noticia da sua doenya. 

27 Porque elle com effeito esteve mortal- 
mente enfermo: mas Deos se compadeceo 
delle, e nao somente delle, mas ainda tam¬ 
bem de mim, para que eu nao tivesse afflic- 
cao sobre afflicyao. 

28 Por isso me dei pressa a remettello, 
para vos dar o renovado gosto de o ver, e 
tirar-me a mim mesmo da pena. 

29 Assim que recebei-o com todo o ge- 
nero de alegria no Senhor, e tratai com 
honra a humas taes pessoas. 

30 Porque pela obra de Christo chegou 
fis portas da morte, arriscando a propria vi¬ 
da por supprir com a sua assistencia aquella, 
que vos nao era possivel fazer no meu 
serviyo. 

CAP1TULO III. 
JMostra Paulo, que os Christaos sao os ver- 

dadeiros circumcidados. Renuncia as con- 
veniencias, que elle tinha, segundo a Lei. 
Trabalha por ser cada vcz mais pcrfeito. 
Fxhorta os Filippenses a que se acautelem 
dos JDoutores Jalsos, como de inimigos da 
Cruz, e idulatras do seu ventre. 

IVrO mais, irmaos meus, alegrai-vos no 
* Senhor. A mim por certo nao me he 

penoso, e a vos he-vos conveniente que eu 
vos escreva as mesmas cousas. 

2 Guardai-vos dos caes, guardai-vos dos 
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maos operarios, guardai-vos dos falsos cir- 
cumcidados. 

3 Porque nos he que somos os circum- 
cidados, pois que servimos a Deos em es- 
pirito, e nos gloriamos em Jesu Christo, 
sern nos lisongearmos d’alguma vantagem 
carnal: 

4 Se bem que eu tambem posso ter al- 
guma confianya no que he carnal: se algum 
outro a pode ter, muito mais eu, 

5 Que fui circumcidado ao oitavo dia, 
que sou de gerayao de Israel, que sou da 
tribu de Benjamin, nascido Hebreo de pais 
Ilebreos, que quanto a Lei, fui Fariseo, 

6 Que quanto ao zelo, cheguei a perse- 
guir a Igreja de Deos, que quanto a justica 
da Lei, vivia irreprehensivel. 

7 Porem as cousas que me forao lucro, 
as reputei como perdas por Christo. 

8 E na verdade tudo tenho por perda, 
pelo eminente conhecimento de Jesu Christo 
meu Senhor: pelo qual tudo tenho perdido, 
e o avalio por esterco, com tanto que ganhe 
a Christo, 

9 E que seja achado nelle, nao tendo a 
minha justica que vem da Lei, senao aquella 
que nasce da fe em Jesu Christo : a justica 
que vem de Deos pela fe, 

10 Para conhecello a elle, e a virtude da 
sua resurreicao, e a communicayao das suas 
affiicyoes: tendo-me conformado a elle na 
sua morte; 

11 Por ver se de alguma maneira posso 
chegar a resurreiyao, que he dos mortos: 

12 Nao que a tenha eu ja alcanyado, ou 
que seja ja perfeito : mas eu prosigo, para 
ver se de algum modo poderei alcanyar 
aquillo para o que eu tambem fui tornado 
por Jesu Christo. 

13 Irmaos, eu nao julgo havello ja al- 
eancado. Mas antes o que agora fayo, he, 
que esquecendo-me por certo do que fica 
para traz, e avanyando-me ao que resta para 
o diante, 

14 Prosigo segundo o fim proposto ao 
premio da soberana voeayao de Deos em 
Jesu Christo. 

15 E assim todos os que somos perfeitos 
vivamos nestes sentimentos: e se sends 
alguma cousa de outra maneira, Deos tam¬ 
bem vo-lo revelara. 

16 E na verdade quanto ao que temos ja 
chegado, tenhamos huns mesrnos sentimen¬ 
tos, e permaneyamos em hurna rnesma regra. 

17 Sede meus imitadores, irmaos, e nao 
percais de vista aos que assim andao, con- 
forme tendes o nosso exemplo. 

18 Porque muitos, andao, de quem ou- 
tras vezes vos dizia, (e agora tambem o 
digo chorando), que sao inimigos da Cruz 
de Christo: 

19 Cujo fim he a perdiyao : cujo Deos 
he o ventre : e a sua gloria he para confusao 
delies, que gostao so do que he terreno. 
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20 Mas a nossa conversa£ao esta nos 
Ceos : donde tambem esperamos ao Salva¬ 
dor nosso Senhor Jesu Christo, 

21 O qual reformara o nosso corpo aba- 
tido, para o fazer conforme ao seu corpo 
glorioso, segundo a operacao com que tam¬ 
bem pode sujeitar a si todas as cousas. 

CAPITULO IV. 
Exhorta Paulo os Filippenses a alegria es- 

piritual, a modestia, a orarao, e a dur gra¬ 
mas a Deos. Deseja-l/ies a paz do Senhor. 
Agradece-lhes o hem, que Ike tem J'eito, e 
Ihefazem. 

OR tanto, meus muito amados e deseja- 
dos irmaos, gosto meu, e coroa minha : 

estai assim firmes no Senhor, carissimos. 
2 Rogo a Evodia, e supplico a Syntyque, 

que sintao o mesmo no Senhor. 
3 Tambem te rogo a ti ainda, 6 fiel com- 

panheiro, que as ajudes como pessoas, que 
trabalharao comigo no Evangelho com Cle¬ 
mente, e com os outros que me ajudarao, 
cujos nomes estao no Livro da vida. 

4 Alegrai-vos incessantemente no Senhor: 
outra vez digo, alegrai-vos. 

5 A vossa modestia seja conhecida de 
todos os homens : o Senhor esta perto. 

6 Nao tenhais cuidado de cousa alguma: 
mas com muita orarao, e rogos, com ac^ao 
de grapas sejao manifestas as vossas petipoes 
diante de Deos. 

7 E a paz de Deos, que sobrepuja todo o 
entendimento, guarde os vossos corapoes, e 
os vossos senlimentos em Jesu Christo. 

8 Quanto ao niais, irmaos, tudo o que he 
verdadeiro, tudo o que he honesto, tudo o 
que he justo, tudo o que he santo, tudo o 
que he amavel, tudo o que he de boa fama, 
se ha alguma virtude, se ha algum louvor de 
costumes, isto seja o que occupe os vossos 
pensamentos. 

9 O que nao so aprendestes, mas rece- 
bestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso 
praticai: e o Deos da paz sera comvosco. 

10 Muito me tenho pois alegrado no Se¬ 
nhor, de que ja por fim tenhais renovado o 
vosso cuidado acerca de mim, pois he certo 
que o tinheis : mas so vos faltava a opportu- 
nidade. 

11 Nao o digo como apertado da neees- 
sidade: porque eu tenho aprendido a con- 
tentar-me com o que tenho. 

12 Sei ainda viver humilhado, sei tam¬ 
bem viver na abundancia: (para tudo e 
para todos os encontros me costumei a estar 
apercebido) ter assim fartura, como ter 
fome, e passar em affluencia, e padecer ne- 
cessidade: 

13 Tudo posso naquelle, que me conforta. 
14 Com tudo fizestes bem, em tomar 

parte na minha tribulapao. 
15 E sabeis tambem vos, 6 Filippenses, 

que no principio do Evangelho, quando 
parti de Macedonia, nenhuma Igreja com- 
municou comigo em razao de dar, e de re- 
ceber, senao vos somente : 

16 Porque vos me mandastes duas vezes 
ainda a Thessalonica, o que me era neces- 
sario. 

17 Isto nao he porque eu busque dadivas, 
mas busco fruto que abunde a vossa conta. 

18 Assim tenho tudo, e o desfruto em 
abundancia: cheio estou, depois que recebi 
de Epafrodito o que me mandastes, como 
cheiro de suavidade, como hostia acceita, 
agradavel a Deos : 

19 O meu Deos pois cumpra todos os 
vossos desejos, conforme as suas riquezas, 
na gloria por Jesu Christo. 

20 E gloria a Deos e Pai nosso por 
todos os seculos dos seculos : Amen. 

21 Saudai a todos os Santos em Jesu 
Christo. 

22 Os irmaos, que estao comigo, vos 
saudao. Todos os Santos vos saudao, mas 
com muita especialidade os que sao da 
Familia de Cesar. 

23 A gra^a de nosso Senhor Jesu Christo 
seja com o vosso espirito. Amen. 

EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO AOS 
COLOSSENSES. 
-- 

CAPITULO I. 
Paulo tendo noticia da fe, da caridade, e da 

esperanqa dos Colossenses, roga a Deos 
pela sua pajeiedo. Diz-lhes que Jesu 
Christo he a Imagem de Deos, e o Creador 
de todas as cousas: que elle he a Cabeqa 
da Jgreja, e o que trouxe a paz a todos. 
Exhorta-os a que perseverem na ft. 

DAULO Apostolo de Jesu Christo pela 
•*- vontade de Deos, e Timotheo seu irmao : 

2 Aos Santos, e fieis irmaos em Jesu 
Christo, que habitao em Colossos, 

3 Graca a vos-outros, e paz da parte de 
Deos nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesu 
Christo. Gracas damos ao Deos, e Pai de 
nosso Senhor Jesu Christo, orando sempre 
por vos : 

4 Ouvindo a vossa fe em Jesu Christo, e 
o amor que tendes a todos os Santos, 

5 Pela esperanca, que vos esta guardada 
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nos Ceos : a qual tendes ouvido pela pala- 
vra da verdade do Evangelho : 

6 O qual vos tem chegado a vos, como 
esta tambera em todo o mundo, e frutifica, e 
cresce como entre vos, des do dia em que 
-ouvistes, e conhecestes a grapa de Deos se- 
gundo a verdade, 

7 Como o aprendestes de Epafras, nosso 
-conservo muito amado, que he por vos fiel 
Ministro de Jesu Christo. 

8 O qual tambem nos informou de vosso 
amor segundo o espirito : 

9 Por isso nos tambem des do dia, em 
que o ouvimos, nao cessamos de orar por 
vos, e de pedir que sejais cheios do conheci- 
mento da sua vontade, em toda a sabedoria, 
e intelligencia espiritual: 

10 Para que andeis dignamente diante de 
Deos, agradando-lhe em tudo, frutificando 
em toda a boa obra, e crescendo na sciencia 
<le Deos: 

11 Sendo confortados em toda a virtude, 
segundo o poder da sua gloria, em toda a 
-paeiencia, e longanimidade com alegria. 

12 Dando gramas a Deos Padre, que nos 
fez dignos de participar da sorte dos Santos 
em luz: 

13 Que nos livrou do poder das trevas, e 
nos transferio para o Reino de seu Filho 
muito amado, 

14 No qual pelo seu sangue temos a re- 
demppao, e remissao dos peccados : 

15 Que he a Imagem do Deos invisivel, o 
Primogenito de toda a creatura : 

16 Porque por elle forao creadas todas as 
cousas nos Ceos, e na terra, visiveis, e invi- 
siveis, quer sejao os Thronos, quer sejao as 
Dominates, quer sejao os Principados, 
quer sejao as Potestades: tudo foi creado 
por elle, e para elle : 

17 E elle he antes de todos, e todas cou- 
sas subsistem por elle. 

18 E elle he a Cabepa do Corpo da Igre- 
ja, elle he o Principio, o Primogenito dentre 
os mortos : de maneira que elle tem a pri- 
mazia em todas as cousas : 

19 Porque foi do agrado do Pai, que re- 
sidisse nelle toda a plenitude : 

20 E reconciliar por elle a si mesmo to¬ 
das as cousas, pacificando pelo sangue da 
sua Cruz, tanto o que esta na terra, como o 
que esta no Ceo. 

21 E sendo vos noutro tempo estranhos, 
e inimigos de corapao pelas mas obras : 

22 Agora por certo vos reconciliou no 
corpo da sua carne pela morte, para vos 
apresentar santos, e immaculados, e irrepre- 
hensiveis diante delle : 

23 Se he que perseverais fundados na fe, 
e firmes, e immoveis na esperanpa, que vos 
da o Evangelho, que vos foi annunciado, 
que foi pregado a todas as creaturas, que ha 
debaixo do Ceo, do qual eu Paulo fui con- 
stituido Ministro. 
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24 Eu, que agora me alegro nas penali- 
dades, que soffro por vos, e que cumpro na 
minha carne o que resta a padecer a Jesu 
Christo pelo seu Corpo, que he a Igreja: 

25 Da qual eu fui constituido Ministro, 
segundo a dispensapao de Deos, que me foi 
dada para comvosco, para dar cumprimento 
a palavra de Deos : 

26 Annunciando-vos o mysterio que es- 
teve escondido pelos seculos, e gerapoes, e 
que agora foi descoberto aos seus Santos, 

27 Aos quaes quiz Deos fazer conhecer 
as riquezas da gloria deste mysterio entre 
os Gentios, que he Christo, em quern vos 
tendes a esperanpa da gloria, 

28 A quem nos annunciamos, admoes- 
tando a todas as pessoas, e ensinando a todos 
os homens, em toda a sabedoria, para que 
apresentemos a todo o homem perfeito em 
Jesu Christo : 

29 No que eu ainda trabalho, combaten- 
do, segundo a sua efficacia, que obra em 
mim por seu poder. 

CAPITULO II. 
Manda-os acautelar dos falsos Doutores. 

Declara- Hies a grandeza de Jesu Christoi 
Diz-lhes que nao devem adorar Anjos, 
quando tem a Jesu Christo por Cabeqa: 
nem guardar a Lei Mosaica, quando estao 
para ella mortos em Jesu Christo. 

QUERO pois que saibais qual he o cui- 
dado que tenho por vos, e por aquelles, 

que estao em Laodicea, e por quantos nao 
virao a minha face em carne : 

2 A fim de que os seus corapoes sejao 
consolados, instruidos em caridade, e cheios 
de todas as riquezas d’huma perfeita intelli¬ 
gencia, para conhecerem o mysterio de Deos 
Padre, e de Jesu Christo : 

3 No qual estao encerrados todos os the- 
souros da sabedoria, e da sciencia. 

4 E digo-vos isto, para que ninguem vos 
engane com sublimidade de discursos. 

5 Porque ainda que estou ausente quanto 
ao corpo, estou com tudo presente em es¬ 
pirito : gazando-me, e vendo o vosso con¬ 
certo, e a firmeza daquella vossa fe, que he 
em Christo. 

6 Pois assim como recebestes ao Senhor 
Jesu Christo, andai nelle, 

7 Arraigados, e sobreedificados nelle, e 
fortificados na fe, como tambem o aprendes¬ 
tes, crescendo nelle em acpao de gracas. 

8 Estai sobre aviso, para que ninguem 
vos engane com Filosotias, e com os seus 
fallaces sofismas, segundo a tradipao dos 
homens, segundo os elementos do mundo, 
e nao segundo Christo : 

9 Porque nelle habita toda a plenitude 
da divindade eorporalmente : 

10 E nelle he que vos estais cheios, nelle, 
que he a Cabepa de todos os Principados, 
e Potestades: 
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11 Tambem nelle he que vos estais cir- 
cumcidados de circumcisao, nao feita por 
mao de homem no despojo do corpo da came, 
mas sim na circumcisao de Christo: 

12 Estando sepultados juntamente com 
elle no baptismo, no qual vos tambem re- 
suscitastes mediante a fe no poder de Deos, 
que o resuscitou dos mortos. 

13 E a vos, que estaveis mortos em vos- 
sos peccados, e no prepucio da vossa carne, 
vos deo vida juntamente com elle, perdoan- 
do-vos todos os peccados : 

14 Cancellando a cedula do decreto que 
havia contra nos, a qual nos era contraria, e 
a abolio inteiramente, encravando-a na Cruz : 

15 E despojando os Principados, e Potes- 
tades, os trouxe confiadamente, triunfando 
em publico delles em si mesmo. 

16 Ninguem pois vos julgue pelo comer, 
nem pelo Seber, nem por causa dos dias de 
festa, ou das luas novas, ou dos sabbados: 

17 Que sao sombra das cousas vindouras: 
mas o corpo he em Christo. 

18 Ninguem vos desencaminhe, affectan- 
do parecer humilde, e dar culto aos Anjos, 
que nunca vio no estado de viador, inchado 
vamente no sentido da sua carne, 

19 E sem estar unido com a cabepa, da 
qual todo o corpo fornido, e organizado 
pelas suas ligaduras, e juntas cresce em 
augmento de Deos. 

20 Por tanto, se estais mortos com Christo 
aos rudimentos deste mundo : porque dog- 
matizais ainda assim, como se vivesseis para 
o mundo ? 

21 Nao toqueis, nem proveis, nem manu- 
sieis semelhantes cousas ? 

22 As quaes sao todas para morte pelo 
mesmo uso, segundo os preceitos, e doutri- 
nas dos homens : 

23 As quaes cousas na verdade tem ap- 
parencia de sabedoria em culto indevido, e 
humildade, e em mho tratamento do corpo, 
na escaceza do necessarlo para sustentar a 
carne. 

CAPITULO III. 
Que devemos anhelar as cousas do Ceo, mor- 

tificando o nosso corpo, e despindo o homem 
velho. Que devemos ter caridade, e paz. 
Obrigagoes mutuas entre os maridos, e as 
mulheres; entre os Jilhos, e os pais ; entre 
os servos, e os senhores. 

ELO que se resuscitastes com Christo : 
buscai as cousas que sao la de sima, 

onde Christo esta assentado a dextra de 
Deos : 

2 Cuidai nas cousas que sao la de sima, 
nao nas que ha sobre a terra. 

3 Porque ja estais mortos, e a vossa vida 
esta escondida com Christo em Deos. 

4 Quando apparecer Christo, que he a 
vossa vida: entao tambem vos apparecereis. 
com elle na Gloria. 

5 Mortificai pois os vossos membros, que 
estao sobre a terra: a fornicacao, a impu- 
reza, a lascivia, os desejos maos, e a avareza, 
que he servico de idolos : 

6 Pelas quaes cousas vem a ira de Deos 
sobre os filhos da incredulidade : 

7 Nas quaes vos tambem andastes em 
outro tempo, quando vivieis nellas. 

8 Mas agora deixai tambem vos todas 
estas cousas : a ira, a indignapao, a malicia, 
a blasfemia, a palavra torpe de vossa boca. 

9 Nao mintais huns aos outros, despojan- 
do-vos do homem velho com todas as suas 
obras, 

10 E revestindo-vos do novo, que he 
aquelle, que se renova para o conhecimento, 
segundo a imagem daquelle, que o creou : 

11 Onde nao ha differenpa de Gentio, 
e de Judeo, de circumcisao, e de prepucio, 
de Barbaro, e de Scytha, de servo, e de li- 
vre : mas Christo he tudo, e em todos. 

12 Vos pois como escolhidos de Deos, 
Santos, e amados, revestivos de entranhas 
de misericordia, de benignidade, de humil¬ 
dade, de modestia, de paciencia : 

13 Soffrendo vos huns aos outros, e per- 
doando-vos mutuamente, se algum tem razao 
de quiexa contra o outro: assim como ainda o 
Senhor vos perdoou a vos, assim tambem vos. 

14 Mas sobre tudo isto revestivos de cari¬ 
dade, que he o vinculo da perfeipao, 

15 E triunfe em vossos corapoes a paz 
de Christo, na qual tambem fostes chamados 
num mesmo corpo : e sede agradecidos. 

16 A palavra de Christo more em vos- 
outros abundantemente, em toda a sabedoria, 
ensinando-vos, e admoestando-vos huns aos 
outros com Salmos, Hymnos, e Canticos 
espirituaes, cantando com a grac;a do fundo 
dos vossos corapoes louvores a Deos. 

17 Tudo quanto quer que fizerdes seja 
de palavra ou de obra, fazei tudo isso em 
nome do Senhor Jesu Christo, dando por 
elle grapas a Deos, e Padre. 

18 Cazadas, estai sujeitas a vossos mari¬ 
dos, como convem, no Senhor. 

19 Maridos, amai a vossas mulheres, e 
nao as trateis com amargura. 

20 Filhos, obedecei em tudo a vossos 
pais : porque isto he agradavel ao Senhor. 

21 Pais, nao provoqueis a indignapao a 
vossos filhos, para que se nao fapao de ani- 
mo apoucado. 

22 Servos, obedecei em todas as cousas a 
vossos Senhores temporaes, nao servindo so 
na presenpa, como por agradar a homens, 
mas com sinceridade de corapao, temendo 
a Deos. 

23 Tudo o que fizerdes, fazei-o de boa- 
mente, como quem o faz pelo Senhor, e nao 
pelos homens : 

24 Sabendo que recebereis do Senhor 
o galardao de heranca. Servi a Christo o 
Senhor: 
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25 Pois o que faz injusticia, recebera o 
pago do que fez injustamente: porque nao 
ha accepjao de pessoas era Deos. 

CAPITULO IV. 
Encommenda-se Paulo nas oruqoes dos Co- 

lossenses. Diz-lhes que Tyquico l/ies 
expora o estado em que se achao as suas 
cousas. Sauda a algumas pessoas. Manda 
que esta sua Cartu, depots de lida em 
Colossos, seja enviada a Laodicea, para 
tambem alii se ler. Faz huma advertencia 
a Arquippo. 

OS, senhores, fazei com os vossos servos 
o que he de justi^a e equidade: sabendo 

que tambem vos tendes Seuhor no Ceo. 
2 Perseverai em orajao, velando nella 

com accao de gracas : 
3 Orando ao mesmo tempo tambem por 

nos, para que Deos nos abra a porta da pa- 
lavra para annunciarmos o mysterio de 
Christo (pelo qual todavia estou prezo) 

4 Para que eu o manifeste, assim como 
he necessario que eu o apregoe. 

5 Conduzi-vos em sabedoria com aquelles 
que estao fora : remindo o tempo. 

6 A vossa conversafao seja sempre sazo- 
nada em grata com sal, para que saibais 
como deveis responder a cada hum. 

7 O muito amado irmao Tyquico, e fiel 
ministro, e companheiro meu no Senhor, 
vos fara saber o estado de todas as minhas 
cousas, 

8 O qual eu vo-lo enviei expressamente 
para que saiba o estado das vossas cousas, 
e console os vossos corayoes, 

9 Juntamente com Onesimo, muito meu 
amado, e fiel irmao, que he da vossa natu- 
ralidade. Elies vos informarao de tudo o 
que aqui se passa. 

10 Sauda-vos Aristarco, que he meu 
companheiro na prizao, e Marcos primo de 
Barnabe, sobre o qual vos tenlio ja feito 
minhas recommenda^oes: se elle for ter 
comvosco, recebei-o: 

11 E Jesus, que se chama Justo : os 
quaes sao da circumcisao : estes sos sao os 
que me ajudao no Heino de Deos, elles tern 
sido a minha consolacao. 

12 Sauda-vos Epafras, que he vosso con- 
terraneo, servo de Jesu Christo, sempre 
sollicito por vos nas suas ora^oes, para que 
sejais com firmeza perfeitos, ecompletos em 
toda a vontade de Deos. 

13 Porque lhe dou este testemunho, que 
tern muito trabalho por vos, e pelos que 
estao em Laodicea, e pelos que se achao 
em Ilierapolis. 

14 O muito amado Lucas Medico vos 
sauda, e tambem Demas. 

15 Saudai aos irmaos que estao em Lao¬ 
dicea, e a Nymfas, e a Igreja, que esta, em 
sua casa. 

16 E lida que for esta Carta entre vos, 
fazei-a ler tambem na Igreja dos Laodicen- 
ses : e lede vos-outros a dos de Laodicea. ' 

17 E dizei a Arquippo : Ve o ministerio 
que recebeste do Senhor, para o cumprires. 

18 Esta sauda^ao escrevo eu Paulo do 
meu proprio punho. Lembrai-vos das 
minhas prizoes. A gra^a seja comvosco. 
Amen. 

EPISTOLA I. DE S. PAULO APOSTOLO AOS 
THESSALONICENSES. 

CAPITULO I. 
Louva Paulo os T/tessa/onicenses da promti- 

ddo com que receberuo a fe, e da jirmeza 
com que perscveravdo nella. 

AULO, e Silvano, e Timotheo, a Igreja 
dos Thessalonicenses, em Deos Padre, e 

no Senhor Jesu Christo. 
2 Gra^a, e paz a vos. Sempre damos 

gracas a Deos por todos vos, fazendo memo- 
ria de vos nas nossas oracoes sem cessar, 

3 Lembrando-nos diante de Deos, e nosso 
Pai, da obra da vossa fe, e do trabalho, e 
caridade, e da firmeza da esperanca em nos¬ 
so Senhor Jesu Christo : 

4 Porque sabemos, amados irmaos, que 
a vossa elei^ao he de Deos : 
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5 Por quanto o nosso Evangelho nao foi 
pregado a vos-outros somente de palavra, 
mas tambem com efficacia, e em virtude do 
Espirito Santo, e em grande plenitude, como 
sabeis quaes nos fomos entre vos por amor 
de vos. 

6 E vos vos fizestes imitadores nossos, e 
do Senhor, recebendo a palavra com muita 
tribulacao, com gozo do Espirito Santo : 

7 De tal sorte que vos haveis feito modelo 
a todos os que abrayarao a fe na Macedonia, 
e na Acaia. 

8 Porque por vos-outros foi divulgada a 
palavra do Senhor, nao so na Macedonia, 
e na Acaia, mas tambem se propagou 
com grande boato por todas as partes a 
fe que tendes em Deos, de sorte que nos- 
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outros nao temos necessidade de dizer cousa 
alguma. 

9 Porque elles mesmos publicao de nos 
qual entrada tivemos a vos-outros : e como 
vos convertestes dos idolos a Deos, para 
servirdes ao Deos vivo, e verdadeiro, 

10 E para esperardes do Ceo a Jesu seu 
Filho (a quem elle resuscitou dos mortos) 
o qual nos livrou da ira, que ha de vir. 

CAPITULO II. 
Declara Paulo aos Thessalonicenses, com 

quanta sinceridade elle Ikes annunciou o 

Evangelho. Consolaos, por terem pade- 

cido dos setts naturaes de Thessalonica os 
mesmos trabalhos, e as mesmas perseguiqbes, 

que Jesu Christo padeceo dos seus Judeos. 
Testemunha-llies o singular amor que Ikes 

tern. 

ORQUE vos mesmos nao ignorais, ir¬ 
maos, que a nossa chegada a vos nao foi 

sem fructo : 
2 Antes havendo primeiro padecido, e 

tolerado affrontas (como sabeis) em Filippos, 
tivemos liberdade em nosso Deos para vos 
pregar o Evangelho de Deos com o maior 
cuidado. 

3 Porque a nossa exhortapao nao foi de 
erro, nem de immundicia, nem por engano, 

4 Mas assirn como fornos approvados de 
Deos, para que se nos confiasse o Evange¬ 
lho : assim fallamos, nao como para agradar 
a homens, senao a Deos, que prova os 
nossos corapoes. 

5 Porque a nossa linguagem nunca foi de 
adulapao, como sabeis: nem hum pretexto 
de avareza: Deos he testemunha : 

6 Nem buscando gloria dos homens, nem 
de vos, nem de outros. 

7 Podendo como Apostolos de Christo 
ser-vos gravosos ; mas fizemo-nos parvulos 
no meio de vos-outros, como hurna mai que 
amima a seus filhos. 

8 Assim amando-vos muito, anciosamente 
desejavamos nao so darvos o conhecimento 
do Evangelho de Deos, mas ainda as nossas 
proprias vidas: por quanto nos fostes muito 
amados : 

9 Porque ja vos lembrais, irmaos, do 
nosso trabalho, e fadiga : trabalhando de 
noite e de dia, por nao gravarmos a nenhum 
de vos, pregamos entre vos o Evangelho de 
Deos. 

10 Vos sois testemunhas, e Deos de quao 
santa, e justa, e sem querela, foi a nossa 
mansao com vos-outros que crestes : 

11 Assim como sabeis de que maneira 
a cada hum de vos (como hum pai a sens 
filhos) 

12 Vos admoestavamos, e consolavamos, 
protestando-vos que andasseis de huma ma¬ 
neira digna de Deos, que vos chamou ao 
seu Reino, e Gloria. 

13 Por isso he que nos tambem damos 

sem cessar gracas a Deos : porque quando 
ouvindo-nos recebestes de nos-outros a pa- 
lavra de Deos, vos a recebestes, nao como 
palavra de homens, mas, (segundo he verda- 
de) como palavra de Deos, o qual obra em 
vos, os que crestes. 

14 Porque vos, irmaos, vos haveis feito 
imitadores das Igrejas de Deos, que ha pela 
Judea em Jesu Christo : por quanto as mes¬ 
mas cousas soffrestes tambem vos da parte 
dos da vossa napao, que elles igualmente 
da dos Judeos : 

15 Os quaes tambem matarao ao Senhor 
Jesus, e aos Profetas, e nos tern perseguido 
a nos, e nao sao do agrado de Deos, e sao 
inimigos de todos os homens, 

16 Prohibindo-nos fallar aos Gentios, 
para que sejao salvos, a fim de encherem 
sempre amedida dos seus peccados ; porque 
a ira de Deos cahio sobrelles ate o fim. 

17 Nos porem, irmaos, privados por 
hum pouco de tempo de vos, de vista, nao 
de corapao, tanto mais nos temos apressa- 
do com grande desejo, para vos ver em 
pessoa ,• 

18 Pelo que quizemos ir ter comvosco : 
eu Paulo na verdade huma, e outra vez, 
mas Satanas no-lo estorvou. 

19 Porque, qual he a nossa esperanpa, 
ou o nosso gozo, ou coroa de gloria ? Por 
ventura nao sois vos-outros ante nosso Se¬ 
nhor Jesu-Christo na sua vinda? 

20 Certamente vos sois a nossa gloria, e 
o nosso contentamento. 

CAPITULO III. 
Cuidado de Paulo pelos Thessalonicenses. A 

informacao que Ihe deo Timotheo cla fe, 

e caridade delles, o consola grandemente. 
Toma a confessar o grande desejo que tem 
de os ver. 

TDELO que nao podendo mais soffrer a 
falta de noticias vossas, fomos de pare- 

cer deixarmonos ficar sos em Athenas: 
2 E enviamos a Timotheo, nosso irmao, 

e Ministro de Deos no Evangelho de Christo, 
para vos fortalecer e cor^solar na vossa fe: 

3 A fim de que nenhum se commova 
por estas tribulapoes : pois vos mesmos 
sabeis, que para isto he que nos fomos 
destinados. 

4 Pois ainda estando comvosco, vos dizi- 
amos que haviamos de padecer tribulapoes, 
como tem com effeito acontecido, e vos o 
sabeis. 

5 E por isso nao podendo eu soffrer 
mais dilapao, enviei a reconhecer a vossa 
fe : temendo nao vos haja tentado aquelle 
que tenta, e que se torne inutil o nosso tra¬ 
balho. 

6 Mas agora vindo Timotheo a nos, de- 
pois de vos haver visto, e fazendo-nos saber a 
vossa fe e caridade, e como sempre tendes 
affectuosa lembranpa de nos, estando com 
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desejo de nos ver, assim como tambem nos- 
outros igualmente a vos : 

7 For isso, irmaos, no meio de loda a nossa 
necessidade e tribulapao, temos sido conso- 
lados em vos por causa da vossa fe, 

8 Porque agora vivemos nos, se vos estais 
firmes no Senhor 

9 E verdadeiramente que accao de gracas 
podemos nos render a Deos por vos, em 
attenpao de todo o gozo, com que nos rego- 
zijamos, por causa de vos-outros diante do 
nosso Deos, 

10 llogando-lhe de noute, e de dia com 
a maior instancia, que cheguemos a ver a 
vossa face, e que cumpramos o que falta a 
vossa fe ? 

11 E o mesmo Deos, e Pai nosso, e nosso 
Senhor Jesu Christo encaminhe os nossos 
passos para vos-outros. 

12 E o Senhor vos multiplique, e fapa 
crescer mais e mais a vossa caridade entre 
vos, e para com todos, assim como nos tam¬ 
bem vo-la-temos : 

13 Para confirmar os vossos corapoes sem 
reprehensao em santidade, diante de Deos, 
e Pai nosso, na vinda de nosso Senhor Jesu 
Christo com todos os seus Santos. Amen. 

CAPITULO IV. 
Exhorta o Apostolo aos Thessalonicenses a 

guardar os seus preceitos sobre a cnstidade. 
Consola-os sobre os mortos. Declara a 
ordem, que ha de haver na Resurreiqao. 

UANTO porem ao mais, nos, irmaos, 
vos rogamos, e vos exhortamos no 

Senhor Jesus, que como haveis aprendido de 
nos, de que maneira vos convem andar, e 
agradar a Deos, assim tambem andeis para 
ir crescendo cada vez mais. 

2 Porque ja sabeis que preceitos vos 
tenho dado, por authoridade do Senhor 
Jesus. 

3 Pois esta he a vontade de Deos, a vos¬ 
sa santificapao : que vos absteuliais da for- 
nicapao. 

4 Que saiba cada hum de vos possuir o 
seu vaso em santificapao, e honra : 

5 Nao em effeito de concupiscencia, como 
igualmente fezem os Gentios, que nao co- 
nhecem a Deos: 

6 E que nenhum opprima, nem engane 
em nada a seu irmao : porque o Senhor he 
vingador de todas estas cousas, como ja 
antes vo-lo temos dito, e protestado. 

7 Porque Deos nao vos chamou para a 
immundicia, senao para a santificapao. 

8 E assim o que despreza isto, nao des- 
preza a hum homem, senao a Deos: que 
poz tambem o seu Espirito Santo em nos- 
outros. 

9 E pelo que toca a caridade fraterna, 
nao temos necessidade de vos escrever: por 
quanto vos mesmos aprendestes de Deos, que 
vos ameis huns aos outros. 
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10 E de facto vos assim o praticais com 
todos os irmaos em toda a Macedonia. 
Mas nos vos rogamos, irmaos, que vades 
cada vez mais avante neste amor, 

11 E que procureis viverdes quietos, e 
que trateis do vosso, negocio, e que traba- 
lheis com as vossas maos, como vo-lo temos 
ordenado: e que andeis honestamente com 
os que estao fora : e nao cubiceis cousa al- 
guma d’alguem. 

12 E nao queremos, irmaos, que vos 
ignoreis cousa alguma acerca dos que dor- 
mem, para que nao vos entristepais como 
tambem os outros, que nao tem esperanpa. 

13 Porque se cremos que Jesus morreo, 
e resuscitou : assim tambem Deos trara com 
Jesus aquelles que dormirao por elle. 

14 Nos pois vos dizemos isto na palavra 
do Senhor, que nos-outros, que vivemos, 
que temos ficado aqui para a vinda do Se¬ 
nhor, nao preveniremos aquelles que dor¬ 
mirao. 

15 Porque o mesmo Senhor com man¬ 
date, e com voz de Arcanjo, e com a trom- 
beta de Deos, descera do Ceo : e os que 
morrerao em Christo, resurgirao primeiro. 

16 Depois nos os que vivemos, os que 
ficamos aqui, seremos arrebatados junta- 
mente com elles nas nuvens a receber a 
Christo nos ares, e assim estaremos para 
sempre com o Senhor. 

17 Por tanto consolai-vos huns aos outros 
com estas palavras. 

CAPITULO V. 
A hora dojuizo he incerta. Exhort a Paulo 

aos Thessalonicenses a vigiar, para que 
elle os nao apanhe descuidados. Elles de- 
vern obedecer aos seus Pastores. Dd-lhes 
varios preceitos sobre a caridade. 

A’CERCA porem dos tempos e dos mo- 
mentos, nao haveis mister, irmaos, que 

nos vos escrevamos. 
2 Porque vos sabeis muito bem, que 

assim como costuma vir hum ladrao de 
noite, assim vira o dia do Senhor. 

3 Porque quando disserem paz, e segu- 
ranpa: entao lhes sobrevira huma morte 
repentina, como a dor a huma mulher que 
esta de parto, e nao escaparao. 

4 Mas vos, irmaos, nao estais em trevas, 
de modo que aquelle dia como hum ladrao 
vos surprenda': 

5 Porque todos vos sois filhos da luz, e 
filhos do dia : nos nao somos filhos da 
noite, nem das trevas. 

6 Nao durmamos pois como tambem 
os outros, mas vigiemos, e sejamos so- 
brios. 

7 Porque os que dormem, dormem de 
noite: e os que se embebedao, embebedao- 
se de noite. 

8 Mas nos, que somos filhos do dia, se¬ 
jamos sobrios, estando vestidos da couraca 
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da fe, e da caridade, e tendo por elmo a 
esperanca da salvacao > 

9 Porque nao nos poz Deos para ira 
senao para alcanfar a salvacao por nosso 
Senhor Jesu Christo, 

10 Que morreo por nos: a fim de que 
ou vigiemos, ou durmamos, vivamos sempre 
com elle. 

11 Pelo que consolai-vos mutuamente : 
e edificai-vos huns aos outros, como ainda 
o fazeis. 

12 Ora nos vos supplicamos, irmaos, que 
tenhais considera^ao com aquelles, que tra- 
balho entre vos, e que vos governao no Se¬ 
nhor, e que vos admoestao, 

13 A que lhes tenhais huma particular 
venera^ao em caridade, por causa do seu 
trabalho : conservai paz com elles. 

14 Pedimos-vos tambem, irmaos, que re- 
prehendais os inquietos, que consoleis os 
pusillanimes, que supporteis os fracos, que 
sejais pacientes para todos. 

15 Vede que nenhum de a outro mal 
por mal: antes segui sempre o que he bom 
entre vos, e para com todos. 

16 Estai sempre alegres. 
17 Orai sem intermissao. 
18 Em tudo dai grafas: porque esta he 

a vontade de Deos em Jesu Christo para 
com todos vos. 

19 Nao extinguais o Espirito. 
20 Nao desprezeis as Profecias. 
21 Examinai porem tudo: abra^ai o que 

he bom. 
22 Guardai-vos de toda a apparencia de 

mal. 
23 E o mesmo Deos de paz vos santi- 

fique em tudo : para que todo o vosso 
espirito, e a alma, e o corpo se conservem 
sem reprehensao para a vinda de nosso 
Senhor Jesu Christo: 

24 Fiel he o que nos chamou; o qual 
tambem o cumprira. 

25 Irmaos, orai por nos. 
26 Saudai a todos os irmaos em osculo 

santo. 
27 Eu vos conjuro pelo Senhor, que se 

leia esta Carta a todos os Santos irmaos. 
28 A graja de nosso Senhor Jesu Christo 

seja comvosco. Amen.- 

EPISTOLA II. DE S. PAULO APOSTOLO AOS 
THESSALONICENSES. 

CAPITULO I. 
Paulo da gragas a Deos pela fe dos Thessa¬ 

lonicenses, e pela sua paciencia nas perse- 
guigoes. Consola-os com o premia, que os 
espera no dia do Senhor, no qual tambem 
serdo punidos os seus adversarios. lioga 
a Deos pela sua perseveranqa. 
AULO, e Silvano, e Timotheo: a Igreja 

dos Thessalonicenses em Deos nosso 
Pai, e no Senhor Jesu Christo. 

2 Grapa seja o vos-outros, e paz da parte 
de Deos nosso Pai, e da do Senhor Jesu 
Christo. 

3 Nos devemos, irmaos, dar gramas a 
Deos sem cessar por vos, como he justo, 
porque a vossa fe vai em grande cresci- 
mento, e abunda a caridade de cada hum 
de vos, correspondendo-vos nella recipro- 
camente : 

4 De sorte que ainda nos mesmos nos 
gloriamos de vos-outros nas Igrejas de 
Deos, pela vossa paciencia, e fe, e em todas 
as vossas perseguipoes, e tribulapoes, que 
soffreis. 

5 Em prova do justo juizo de Deos, 
para que sejais tidos por dignos no Reino 
de Deos, pelo qual outrosi padeceis. 

6 Se bem he justo diante de Deos, que 

elle de em paga tribulafao aquelles, que 
vos attribulao: 

7 E a vos, que sois attribulados descanco 
juntamente comnosco, quando apparecer o 
Senhor Jesus deseendo do Ceo, com os 
Anjos da sua virtude, 

8 Em chamma de fogo para tomar vin- 
gan^-a daquelles, que nao conheeerao a 
Deos, e dos que nao obedecem ao Evan- 
gelho de nosso Senhor Jesu Christo: 

9 Os quaes pagarad a pena eterna de 
perdicao ante a face do Senhor, e a gloria 
do seu poder: 

10 Quando elle vier para ser glorificado 
nos seus Santos, e para se fazer admiravel 
em todos os que crerao nelle, pois que o 
testemunho, que nos demos a sua palavra, 
foi por vos recebido na esperanja daquelle 
dia. 

11 Por isso tambem he que nos oramos 
incessantemente por vos: para que o nosso 
Deos vos faca dignos da sua vocafao, e 
cumpra todo o conselho de bondade, e a 
obra de fe pelo seu poder, 

12 Para que 6 nome de nosso Senhor 
Jesu Christo seja glorificado em vos, e vos. 
nelle pela gra^a de nosso Deos, e do SenhoE 

' Jesu Christo. 
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CAPITULO II. 
Que nao clevem ser faceis os Thessalonicen- 

ses para crer, que o dia do Juizo universal 

esta proximo. Que primeiro ha de vir o 

Anti-Christo. Que este !lu de enganar os 

reprobos comfalsos milagres. Toma Paulo 

a dar graqas a Deos pela eleiqdo, e ft dos 

Thcssalonicenses. Quer que guardem as 
Tradicoes, que elle Hies deixou. 

RA nos vos rogamos, irmaos, pela vinda 
de nosso Senhor Jesu Christo, e pela 

nossa reuniao com elle : 
2 Que nao vos movais facilmente da vos- 

sa intelligencia, nera vos perturbeis, nem por 
espirito, nem por discurso, nem por carta 
como enviada de nos, como se o dia do 
Senhor estivesse ja perto. 

3 Ninguem de rnodo algum vos engane: 
porque nao sera, sem que antes venha a 
apostasia, e sem que tenha apparecido o 
homem do peccado, o filho da perdicao," 

4 Aquelle que se oppoe, e se eleva sobre 
tudo o que se chama Deos, ou que he ado- 
rado, de sorte, que se assentara no Templo 
de Deos, ostentando-se como se fosse Deos. 

5 Nao vos lembrais, que eu vos dizia 
estas cousas, quando ainda estava comvosco? 

6 E vos sabeis que he o que agora o 
detem, a fim de que seja manifestado a seu 
tempo. 

7 Porque o mysterio da iniquidade ja, 
de presente se obra: somente, que aquelle, 
que agora tern, tenha, ate que esse homem 
seja destruido. 

8 E entao apparecera o tal iniquo, a 
quern o Senhor Jesus matara com o asso- 
pro da sua boca, e o destruira com o re- 
splandor da sua vinda : 

9 A vinda do qual he segundo a obra de 
Satanas em todo o poder, e em sinaes, e ein 
prodigios mentirosos. 

10 E em toda a seducfao da iniquidade 
para aquelles, que perecem: porque nao 
receberao o amor da verdade para serem 
salvos. Porisso lhes enviaraDeos a opera- 
p ao do erro, para que creiao a mentira, 

11 Para que sejao condemnados todos 
os que nao derao credito a verdade, antes 
assentirao a iniquidade. 

12 Mas nos-outros devemos sempre dar 
gracas a Deos por vos, 6 irmaos queridos 
de Deos, porque Deos vos escolheo como 
primicias para salva^'ao, na santificafao do 
espirito, e na fe da verdade: 

13 Na qual vos chamou tambem pelo 
nosso Evangelho, para alcan^ar a gloria de 
nosso Senhor Jesu Christo. 

14 E assim, irmaos, estai firmes : e con- 
servai as tradicoes, que aprendestes, ou de 
palavra, ou por Carta nossa. 

15 E o mesmo nosso Senhor Jesu Christo, 
e Deos, e Pai nosso, o qual nos amou, e 
nos deo huma consolayao eterna, e huma 
boa esperanca em sua grafa, 
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16 Console os vossos corapbes, e os con- 
firme em toda a boa obra, e palavra. 

CAPITULO III. 
Pede que roguem por elles a Deos. Ad- 

moesta-os que fujao de tratar, com os tur- 

bulentos, e ociosos, e que castiguru os con- 

tumazes. Conclue rogando-lhes a paz, e 
a graqa de Deos. 

UANTO ao mais, irmaos, orai por nos, 
para que a palavra de Deos se pro- 

pague, e seja glorificada, como tambem o 
he entre vos: 

2 E para que sejatnos livres de homens 
importunos, e maos: porque a fe nao he de 
todos. 

3 Mas Deos he fiel, que vos confirmara, 
e guard ara do maligno. 

4 E confiamos no Senhor de vos-outros, 
que nao so fazeis, mas fareis o que vos man- 
damos. 

5 O Senhor porem dirija os vossos cora- 
poes no- amor de Deos, e na paciencia de 
Christo. 

6 Mas nos vos intimamos, irmaos, em 
nome de nosso Senhor Jesu Christo, que 
vos aparteis de todo o irmao que andar des- 
ordenadamente, e nao segundo a tradicao, 
que elle e os mais receberao de nos-outros. 

7 Porque vos mesmos sabeis como de- 
veis imitar-nos: pois que nao vivemos des- 
regrados entre vos: 

8 Nem comemos de graja o pao de 
algum, antes com trabalho, e fadiga, tra- 
balhando de noite e de dia, por nao ser- 
mos pezados a nenhum de vos. 

9 Nao porque nao tivessemos poder para 
isso, mas para vos offerecer em nos mesmos 
hum modelo que imitasseis. 

10 Porque ainda quando estavamos com¬ 
vosco, vos denunciavamos isto: que se al¬ 
gum nao quer trabalhar nao coma. 

11 Por quanto temos ouvido, que andao 
alguns entre vos inquietos, que nada fazem, 
senao indagar o que lhes nao importa. 

12 A. estes pois, que assim se portao,. 
lhes denunciamos, e rogamos no Senhor 
Jesu Christo que comao o seu pao, traba- 
Ihando em silencio. 

13 E vos, irmaos, nao vos canceis nunca 
de fazer bem. 

14 Se algum porem nao obedece ao que 
ordenamos pela nossa Carta, notai-o, e nao 
tenhais connnercio com elle, a fim de que 
se envergonhe: 

15 Nao o considered todavia como hum 
inimigo, mas adverti-o como vosso irmao. 

16 E o mesmo Senhor da paz vos de a 
paz sem fim em todo o lugar. O Senhor 
seja com todos vos. 

17 Eu Paulo vos saudo aqui de minha 
propria mao : que he o sinal em todas as 
Cartas: assim he que escrevo, 

18 A. graya de nosso Suenhor Jesu Christo 
seja com todos vos. Amen, 



PRIMERA EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO A 
TIMOTHEO. 

CAPITULO I. 
Roga Paulo a Timotheo, que se opponha aos 

Doutores do Judaismo. O puro amor he o 
Jim da Lei. A Lei nao foi posta aosjustos. 
Da Paulo gragas a Deos, que de persegui- 
dor da Igreja o fez seu Apostolo. Exhorta 
a Timotheo a militar como bom soldado. 
AULO Apostolo de Jesu Christo, por 
mandado de Deos nosso Salvador, e 

de Jesu Christo nossa Esperanpa: 
2 A Timotheo, amado filho na fe. Gra- 

pa, misericordia, e paz, da parte de Deos 
nosso Pai, e da de Jesu Christo nosso 
Senhor. 

3 Como te roguei que ficasses em Efeso, 
quando me parti para Macedonia, para que 
admoestasses alguns, que nao ensinassem 
de outra maneira, 

4 Nem se occupassem em fabulas e ge- 
nealogias interminaveis : as quaes antes oc- 
casionao questoes, que edificapao de Deos, 
que se funda na fe. 

5 Ora o fim do preceito he a caridade 
nascida d’hum corapao puro, e d’huma boa 
consciencia, e d’huma fe nao fingida. 

6 Donde apartando-se alguns, se derao 
a discursos vaos, 

7 Querendo ser Doutores da Lei, nao 
sabendo nem o que dizem, nem o que 
affirmao. 

8 Sabemos pois que a Lei he boa, para 
aquelle que usa della legitimamente: 

9 Sabendo isto, que a Lei nao foi posta 
para o justo, mas para libertinos, e deso- > 
bedientes, para os impios, e peccadores para 
os irreligiosos, e profanos, para os parri- < 
cidas, e matricidas, para os homicidas, 

10 Para os fornicarios, sodomitas, rou- ; 
badores de homens, para os mentirosos, e 
perjuros, e para tudo o que he contra a sa 1 
doutrina, 

11 Que he segundo o Evangelho da 1 
gloria de Deos bemaventurado cuja prega- < 
pao me foi encarregada, 

12 Gracas dou aquelle, que me confer- - 
tou, a Jesu Christo nosso Senhor, porque . 
me teve por fiel, pondo-me no Ministerio : 

13 A mim que havia sido antes blasfemo, < 
e perseguidor, e injuriador: mas alcancei a 
misericordia de Deos porque o fiz por igno- [ 
rancia na incredulidade. . i 

14 Mas a grapa de nosso Senhor abun- t 
dou em grande maneira com a fe, e cari¬ 
dade, que he em Jesu Christo. 1 

15 Fiel he esta palavra, e digna de toda : 
[Port. Test.] 

a acceitapao : que Jesu Christo veio a este 
mundo, para salvar aos peccadores, dos 
quaes o primeiro sou eu. 

16 Mas por isto alcancei misericordia: 
para que em mim sendo o primeiro mos- 
trasse Jesu Christo a sua extremada pacien- 
cia, para modelo dos que haviao de crer 
nelle, para a vida eterna. 

17 Ao Rei pois dos seculos immortal, 
invisivel, a Deos so seja honra, e gloria 
pelos seculos dos seculos. Amen. 

18 Este mandamento te encarrego, filho 
Timotheo, segundo as Profecias, que pre- 
cederao feitas sobre ti, que milites por ellas 
boa milicia, 

19 Conservando a fe, e a boa conscien' 
cia, a qual porque alguns repellirao, nau- 
fragarao na fe : 

20 Deste numero he Hymeneo, e Ale¬ 
xandre : os quaes eu entreguei a Satanas, 
para que aprendao a nao blasfemar. 

CAPITULO II. 
Deve-se orar por toda a sorte de pessoas. 

Deos quer salvar a todos os homens. Nao 
ha senao hum Deos, e hum Mediador. Em 
que estado devem orar os homens, e as 
mulheres. As mulheres nao devem ser 
Doutores. Eva foi seduzida pela ser- 
pente. As casadas salvao-se, sendo vir¬ 
tuosos. 

U te rogo pois antes de tudo, que se 
fapao supplicas, orapoes, petipoes, ac- 

poes de grapas por todos os homens: 
2 Pelos Reis, e por todos os que estao 

elevados em dignidade, para que vivamos 
huma vida socegada, e tranquilla em toda 
a sorte de piedade, e de honestidade: 

3 Porque isto he bom, e agradavel diante 
de Deos nosso Salvador, 

4 Que quer que todos os homens se sal- 
vem, e que cheguem a ter o conhecimento 
da verdade. 

5 Porque so ha hum Deos, e so ha hum 
Mediador entre Deos, e os homens, que he 
Jesu Christo homem: 

6 Que se deo a si mesmo, para redemp- 
pao de todos, testemunho no tempo proprio : 

7 Por isso he que eu fui constituido Pre- 
gador, e Apostolo (eu digo a verdade, nao 
minto) Doutor das gentes na fe, e na ver¬ 
dade. 

8 Quero pois que os homens orem em 
todo o lugar, levantando as maos puras, 
sem ira, e sem contenda. 
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9 Que do mesmo modo orem tamhem as 
iaulhere& em traje honesto, ataviando-se 
com modestia, e sobriedade, e nao com 
cabellos encrespados, ou com ouro, ou 
perolas, ou vestidos custosos: 

10 Mas sim como convem a mulheres, 
que demostrao piedade por boas obras. 

11 A mulher aprenda em silencio com 
toda a sujeiyao.- 

12 Pois eu nao permitto a mulher que 
ensine, nem que tenha dominio sobre o ma- 
rido : senao que esteja em silencio. 

13 Porque Adao foi formado primeiro: 
depois Eva. 

14 E Adao nao foi seduzido: mas a 
mulher foi enganada em prevaricayao. 

15 Com tudo ella se salvara pelos filhos 
que der ao mundo, se permanecer na fe, 
e caridade, e em santidade junta com mo¬ 
destia. 

CAPITULO III. 

Qualidades, que deve ter o Bispo. As dos 
Diaconos, e das Diaconissas. A Igreja 
he a Casa de Deos, e a Columna da Fe. 
Louvores do mysterio da Encarnaqdo. 

STO he huma verdade certa: Que se 
algum deseja o Episcopado, deseja huma 

obra boa. 
2 Importa logo que o Bispo seja irrepre- 

hensivel, esposo de huma so mulher, sobrio, 
prudente, concertado, modesto, amador da 
hospitalidade, capaz de ensinar, 

3 Nao dado ao vinho, nao espancador, mas 
moderado: nao litigioso, nao cubiyoso, mas 

4 Que saiba governar bem a sua casa: 
que tenha seus filhos em sujeiyao, com toda 
a honestidade. 

5 Porque o que nao sabe governar a sua 
casa, como tera cuidado da Igreja de Deos? 

6 Que nao seja Neofyto: por nao suc- 
ceder que inchado de soberba, venha a 
cahir na condemnacao do diabo. 

7 Importa outrosi que tambem elle tenha 
b.qrn testemunho daquelles que sao de fora, 
para que nao caia no opprobrio, e no laco 
do diabo. 

8 Que por semelhante modo os Diaconos 
sejao modestos, nao dobres nas suas pala- 
vras, nem sujeitos a beber muito vinho, nem 
amigos de sordidas ganancias: 

9 Que conservem o mysterio da fe com 
huma consciencia pura. 

10 E tambem estes sejao antes provados: 
e assim exercitem o ministerio, achando-se 
que nao tern crime algum. 

11 Que assim mesmo as mulheres sejao 
honestas, nao maldizentes, sobrias, fieis em 
tudo. 

12 Os Diaconos sejao esposos de huma 
s6 mulher: que governem bem a seus filhos, 
e as suas casas. 

13 Porque os que houverem exercitado 
bem o seu ministerio, ganharao para si, me- 
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lhor grao, e muita confianpa na fe, que he 
em Jesu Christo. 

14 Estas cousas te escrevo, esperando 
que em breve passarei a ver-te. 

15 E se tardar, para que saibas como 
deves portar-te na Casa de Deos, que he a 
Igreja de Deos vivo, columna, e firmamento 
da verdade. 

16 E visivelmente he grande o Sacramen¬ 
to da piedade, com que Deos se manifestou 
em came, foi justifieado pelo Espirito, foi 
visto dos Anjos, tem sido pregado aos Gen- 
tios, crido no mundo, recebido na gloria. 

CAPITULO IV. 
Prediz o Apostolo, que ao diante nascerad 

varias heresias. Ensina que toda a crea- 
tura de Deos he boa. Quer que Timb- 
theo se exercite em obras de piedade, e de 
doutrina. Admoesta-o a que nao despreze 
a graqa, que recebeo de Deos. 

CARA o espirito manifestamente diz, que 
nos ultimos tempos apostatarao alguns 

da fe, dando ouvidos a espiritos de erro, e a 
doutrinas de demonios, 

2 Que com hypocrisia fallarao mentira, 
e que terao cauterizada a sua consciencia, 

3 Que prohibirao casarem-se, que se fapa 
uso das viandas que Deos creou, para que 
com acyao de gray as participem dellas os 
fieis, e os que conhecerao a verdade. 

4 Porque toda a creatura de Deos he 
boa, e nao he para desprezar nada do que 
se participa com acyao de grayas: 

5 Por quanto elle se santifica pela pala- 
vra de Deos, e pela orayao. 

6 Propondo isto aos irmaos, seras hum 
bom Ministro de Jesu Christo, creado com 
as palavras da fe, e da boa doutrina que 
ategora seguiste. 

7 E despreza as fabulas impertinentes, 
e de velhas: e exercita-te em obras de 
piedade. 

8 Porque o exercicio corporal para pouco 
he proveitoso: mas a piedade para tudo he 
util, porque tem a promessa da vida, que 
agora he, e da que ha de ser. 

9 Fiel palavra he esta, e digna de toda a 
acceitayao. 

10 Pois por isto he que padecemos tra- 
balhos, e somos amaldiyoados, porque es- 
peramos no Deos vivo, que he o Salva¬ 
dor de todos os homens, principalmente 
dos fieis. 

11 Manda estas cousas, e ensina-as. 
12 Nenhum tenha em pouco a tua mo- 

cidade: mas s6 o exemplar dps fieis na con- 
versayao, no modo de tratar com o proximo, 
na caridade, na fe, na castidade. 

13 Em quanto eu nao vou applica-te a 
liyao, fi exhortayao, e a instrucyao. 

14 Nao desprezes a graya, que ha em ti, 
que te foi dada por profecia pela imposiyao 
das maos do Presbyterio. 
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15 Medita estas cousas, occupate nellas : 
a fim de que o teu aproveitamento seja ma¬ 
nifesto a todos. 

16 Olha por ti, e pela instrucfao dos ou- 
tros: persevera nestas cousas. Porque fa- 
zendo isto, te salvaras tanto a ti mesmo, como 
aos que te ouvem. 

CAPITULO V. 
Instrue Paulo a Timbtheo, como se ha de 

leaver com os velhos, e moqos, com as viu- 
vas, com os Presbyteros. Quer que nao 
seja fac'd em dar Ordens. Como deve 
tratar a sua debd saude. 

]V[ AO reprehendas com aspereza ao velho, 
-*■ ~ mas adverte-o como a pai: aos mopos, 
como a irmaos: 

2 As velhas, como a mais : as mofas, 
como a irmas com toda a pureza. 

3 Honra as viuvas, que sao verdadeira- 
mente viuvas. 

4 E se alguma viuva tern filhos, ou netos: 
aprenda primeiro a governar a sua casa, e a 
corresponder a seus pais: porque isto he 
acceito diante de Deos. 

5 Mas a que verdadeiramente he viuva, 
e desamparada, espere em Deos, e esteja 
perseverante em rogar, e orar de noite e 
de dia. 

6 Porque a que vive em deleites, vivendo 
esta morta. 

7 Manda pois isto, para que elles sejao 
irreprehensiveis. 

8 E se algum nao tern euidado dos seus, 
e principalmente dos da sua casa, esse ne- 
gou a fc, e he peior que hum infiel. 

9 A viuva seja eleita, nao tendo menos 
de sessenta annos, a qual nao haja tido mais 
de hum marido, 

10 Approvada com testemunho de boas 
obras, se educou a seus filhos, se exercitou 
a hospitalidade, se lavou os pes aos Santos, 
se acudio ao alivio dos attribulados, se pra- 
ticou toda a obra boa. 

11 Mas nao admittas viuvas mof as : Por¬ 
que depois de terem vivido licenciosamente 
contra Christo, querem casar-se. 

12 Tendo a sua condemnapao, porque 
fizerao va a primeira fe. 

13 Alem disto vivendo tambem na ocio- 
sidade, ellas se acostumao a andar de casa 
em casa: nao somente feitas ociosas, mas' 
tambem palreiras, e curiosas, fallando o que' 
nao convem. 

14 Quero pois que as que sao mofas se 
casern, criem filhos, govemem a casa, que 
nao dem occasiao ao adversario de dizer mal. 

15 Porque ja algumas se perverterao por 
irem apos de Satanas. 

16 Se algum dos fieis tem viuvas, man- 
tenha-as, e nao seja gravada a Igreja: a fim 
de que haja o que baste, para as que sao 
verdadeiramente viuvas. 

17 Os Presbyteros que governao bem, se- 

j ao honrados com estipendio dobrado : prin¬ 
cipalmente os que trabalhao em pregar e 
ensinar. 

18 Porque diz a Escritura: Nao ligaras 
a boca ao boi que debulha. E: O que tra- 
balha he digno da sua paga. 

19 Nao recebas accusa^ao contra o Pres- 
bytero, senao com duas, ou tres testemunhas. 

20 Aosquepeccarem reprehende-os diante 
de todos: para que tambem os outros tenhao 
medo. 

21 Eu te esconjuro diante de Deos, e de 
Jesu Christo, e dos seus Anjos escolhidos, 
que guardes estas cousas sem preoccupa^ao, 
nao fazendo nada por inclina^ao particular. 

22 A ninguem imponhas ligeiramente as 
maos, e nao te facas participante dos pecca- 
dos d’outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 

23 Nao bebas mais agoa so, mas usa de 
hum pouco de vinho por causa do teu esto- 
mago, e das tuas frequentes enfermidades. 

24 Os peccados de alguns homens sao 
manifestos antes de se examinarem em juizo : 
mas os de outros se manifestao ainda depois 
delle. 

25 Assim mesmo as boas obras tambem 
sao manifestas: e as que o nao sao ainda, 
nao podem por muito tempo estar occultas. 

CAPITULO VI. 
Obrigaqoes dos que servem. Devem-se fugir 

as contestaqoes sobre palavras. O mal, 
que causa a avareza. Timbtheo se deve 
guardar della, exercitar-se nas virtuder, 
conservar a fe, que recebeo no Baptismo, 
e observar estes preceitos ate o fim. Bom, 
ou mao uso das riquezas. 

ODOS os servos que estao debaixo do 
jugo, estimem a seus amos por dignos 

de toda a honra, para que o nome do Se- 
nhor, e a sua doutrina nao seja blasfemada. 

2 E os que tem senhores fieis, nao os des- 
prezem, porque sao irmaos: antes os sirvao 
melhor, porque sao fieis, e amados, como 
participantes que sao do beneficio. Isto 
ensina tu, e admoesta. 

3 Se algum ensina doutrina differente 
desta, e nao abraca as sas palavras de nosso 
Senhor Jesu Christo, e aquella doutrina, cpie 
he conforme a piedade. 

4 He hum soberbo, que nada sabe, mas 
antes titubea sobre questoes, e contendas de 
palavras: donde se originao invejas, bulhas, 
blasfemias, mas suspeitas, 

5 Altercafoes de homens perversos de 
entendimento, e que estao privados da ver- 
dade, crendo que a piedade he hum mero 
interesse. 

6 Mas a piedade de hum grande lucro 
com o que basta. 

7 Porque nada trouxemos para este mup¬ 
do : e he sem duvida que nao podemos levar 
nada delle. 

8 Tendo pois com que nos sustentarmos, 
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e com que nos cobrir-mos, contentemo-nos 
com isto. 

9 Porque os que querem fazer-se ricos, 
cahem na tentapao, e no lapo do diabo, e 
em muitos desejos inuteis, e perniciosos, que 
submergem os homens no abysmo da morte, 
e da perdipao. 

10 Porque a raiz de todos os males he a 
avareza: a qual cubipando algums se desen- 
caminharao da fe, e se enredarao em muitas 
dores. 

11 Mas tu, 6 homem de Deos, foge destas 
cousas: e segue em tudo a justipa, a pie- 
dade, a fe, a caridade, a paciencia, a man- 
sidao. 

12 Ha-te com valor no santo combate da 
fe, trabalha por levar a vida eterna, para a 
qual foste chamado, havendo tambem feito 
boa eonfissao, ante muitas testemunhas. 

13 Eu te mando diante de Deos, que vivi- 
fica todas as cousas, e diante de Jesu Christo, 
que sob Poncio Pilatos, deo testemunho da 
verdade, por huma boa eonfissao : 

14 Que guardes o mandamento sem ma¬ 
cula, nem reprehensao, ate a vinda de nosso 
Senhor Jesu Christo: 

15 A qual mostrara a seu tempo o bema- 
venturado, e o so Poderoso, o Rei dos Reis, 
e o Senhor dos Senhores: 

16 Aquelle, que so possue a immortali- 
dade, e que habita numa luz inaccessivel: a 
quem nenhum dos homens vio, nem ainda 
pode ver: ao qual seja dada honra, e im- 
perio sem fim. Amen. 

17 Manda aos ricos deste mundo, que 
nao sejao altivos, nem esperem na incerteza 
das riquezas, senao no Deos vivo (que nos 
da abundantemente todas as cousas para 
nosso uso) 

18 Quefapao bem, que se fapao ricos em 
boas obras, que dem, que repartao franca- 
mente. 

19 Quefapao para si hum thesouro, como 
hum fundamento solido para o futuro, a fim 
de alancarem a verdadeira vida. 

20 O’ Timotheo guarda o deposito, evi- 
tando as profanas novidades de palavras, e 
as contradicpoes d’hurna sciencia de falso 
nome, 

21 Da qual fazendo alguns profissao, des- 
cahirao da fe. A grapa seja comtigo. 

I Amen. 

EPISTOLA II. DE S. PAULO APOSTOLO A 
TIMOTHEO. 

CAPITULO I. 
Louva Paulo a ft de Timotheo. Recorn- 

menda-lhe que far a reviver a graga, que 
recebeo na sua ordenaqao, e que pr'egue 
sem temor o Evangelho. Declara alguns 
que o tinhao deixado. Mostra-se agra- 
decido aos Ions serviqos que Ike fizerao 
Onesiforo e a sua farnilia. 

AULO, Apostolo de Jesu Christo pela 
vontade de Deos, segundo a promessa. 

da vida, que he em Jesu Christo: 
2 A Timotheo, muito amado filho, grapa, 

misericordia, paz da parte de Deos Padre, e 
da de Jesu Christo nosso Senhor. 

3 Dou grapas a Deos, a quem desde os 
meus ascendentes sirvo com consciencia 
pura, de que sem cessar fapo memoria de ti 
nas minhas orapoes, de noite e dia, 

4 Desejando ver-te, lembrado das tuas 
lagrimas, para me encher de gosto, 

5 Trazendo a memoria aquella fe, que ha 
em ti nao fingida, a qual nao so habitou 
primeiro em tua avo Loide, mas tambem 
na tua mai Eunice, e estou certo que tam¬ 
bem em ti. 

6 Pelo qual motivo te admoesto que tor- 
nes a accender o fogo da grapa de Deos, que 
recebeste pela imposipao das minhas maos : 

* 196 

7 Porque Deos nao nos deo hum espirito 
de pusillanimidade: mas de fortaleza, e de 
caridade, e de temperanpa. 

8 Por tanto nao te envergonhes do teste¬ 
munho de nosso Senhor, nem de mim que 
sou prezo seu: antes trabalha comigo no 
Evangelho, segundo a virtude de Deos: 

9 Que nos livrou, e chamou com a sua 
santa vocacao, nao segundo as nossas obras, 
mas segundo o seu proposito, e grapa, que 
nos foi dada em Jesu Christo, antes de todos 
os seculos. 

10 E que agora foi manifestada pela ap- 
paripao de nosso Salvador Jesu Christo, o 
qual na verdade destruio a morte, e tirou a 
luz a vida, e a immortalidade pelo Evan¬ 
gelho : 

11 No qual eu fui constituido Pregador, 
e Apostolo, e Mestre das Gentes. 

12 Por cuja causa tambem padepo isto, 
mas nao me envergonho. Porque sei a 
quem tenho crido, e estou certo de que elle 
he poderoso para guardar o meu deposito 
para aquelle dia. 

13 Guarda a forma das sas palavras, que 
me tens ouvido na fe, e no amor em Jesu 
Christo. 

14 Guarda o bom deposito pelo Espirito 
Santo, que habita em nos-outros. 
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15 Tu sabes isto, que se apartarao de 
mim todos os que estao na Asia, do numero 
dos quaes he Fygello, e Hermogenes. 

16 O Senhor fapa misericordia a casa de 
Onesiforo: porque muitas vezes me conso- 
lou, e nao teve vergonha das minhas cadeias: 

17 Antes quando veio a Roma, me bus- 
cou com diligencia, e me achou. 

18 O Senhor lhe fapa a grapa de achar 
misericordia diante do Senhor naquelle dia. 
E quanto servipo elle me fez era Efeso, me- 
lhor o sabes tu. 

CAPITULO II. 
Exhorta Paulo a Timbtheo a trabalhar dili- 

gentemente no Evangelho. Quer que evite 

as (lisputas. Adverte-lhe que na grande 
Casa de Deos ha vasos de diversos generos. 
Ensina-lhe o que deve fugir, e o que deve 
abraqar. 

U pois, filho meu, fortifica-te pela grapa, 
que he em Jesu Christo : 

2 E guardando o que ouviste da minha 
boca diante de muitas tesiemunhas, entrega- 
o a homens fieis, que sejao capazes de in- 
struir tambem a outros. 

3 Trabalha como hum bom soldado de 
Jesu Christo. 

4 Ninguem, que milita para Deos, se 
embarapa com negocios do seculo: para 
assim agradar aquelle, que o alistou. 

5 Porque tambem o que combate nos 
jogos publicos, nao he coroado, senao de- 
pois que combateo conforme a lei. 

6 Convem que o lavrador que trabalha 
recolha dos frutos primeiro. 

7 Percebe o que te digo : porque o Senhor 
te data intelligencia em todas as cousas. 

8 Lembra-te que o Senhor JESU 
CHRISTO, que nasceo do sangue de Da¬ 
vid, resurgio dos mortos, segundo o Evan¬ 
gelho, que eu prego, 

9 No qual eu trabalho ate estar em pri- 
zoes, como hum malfeitor: mas a palavra 
de Deos nao esta comigo atada. 

10 Por tanto soffro tudo pelos escolhidos, 
para que tambem elles consigao a salvapao, 
que he em Jesu Christo, com a gloria do Ceo. 

11 Esta he huma palavra fiel: Se pois 
somos mortos com elle, tambem com elle 
viviremos: 

12 Se soffrermos, reinaremos tambem com 
elle: se o negarmos, elle tambem nos negara 
a nos: 

13 Senao cremos, elle permanece fiel, nao 
pode negar-se a si mesmo. 

14 Admoesta estas cousas: dando teste- 
munho diante do Senhor: Foge de conten- 
das de palavras : que para nada approveitao, 
senao para perverter aos que as ouvem. 

15 Cuida muito em te apresentares a 
Deos digno de approvacao, como hum ope- 
rario que nao tem de que se envergonhar, 
que maneja bem a palavra da verdade: 

16 Mas evita as praticas vas, e profanas: 
porque servem muito para a impiedade : 

17 E a pratica delies lavra como gangre- 
na: de cujo numero he Ilymeneo, e Fileto, 

18 Que se extraviarao da verdade, dizen- 
doque a resurreipao era ja feita, e perverte- 
rao a fe d’alguns. 

19 Porem o fundamento de Deos esta 
firme, o qual tem este sello: O Senhor co- 
nhece aos que sao delle, e aparte-se da ini- 
quidade todo aquelle que invoca o nome do 
Senhor. 

20 Ora numa grande casa ha nao somente 
vasos de ouro, e de prata, mas tambem va¬ 
sos de pao, e de barro : e huns por certo sao 
destinados a usos de honra, outros porem a 
usos de deshonra. 

21 Se algum pois se purificar destas cou¬ 
sas, sera hum vaso de honra santificado, e 
util para servico do Senhor, preparado para 
toda a boa obra. 

22 Foge outrosi das paixoes de gente 
mopa, e segue a justipa, a fe, a esperanpa, 
a caridade, e paz com aquelles, que invopao 
o Senhor com pureza de corapao. 

23 Evita igualmente questoes desasizadas, 
e que nao servem para instruccao: sabendo 
que produzem contendas. 

24 Porque nao convem que o servo do 
Senhor se ponha a altercar: mas que seja 
manso para com todos, capaz de instruir, 
soffrido, 

25 Que corrija com modestia aos que re- 
sistem a verdade : na esperanpa de que po- 
dera Deos algum dia dar-lhes o dom da peni- 
tencia, para Ihes fazer conhecer a verdade, 

26 E que saiao dos lacos do diabo, em 
que estao cativos a vontade delle. 

CAPITULO III. 
Prediz o Apostolo os Doutores falsos, que 

hao de vir, e os vicios, a que serao sujeitos. 
Exhorta a Timbtheo a que conserve a dow- 
trina, que elle lhe ensinou ; a seguir o seu 

exemplo ; e sobre tudo a padecer por amor 
de Jesu Christo. Utilidade das Sagradas 
Escrituras. 

O ABE pois isto, que nos ultimos dias virao 
^ huns tempos perigosos: 

2 Havera homens amantes de si mesmos, 
avarentos, altivos, soberbos, blasfemos, des- 
obedientes a seus pais, ingratos, malvados, 

3 Sem affeipao, sem paz, calumniadores, 
de nenhuma temperanpa, deshumanos, ini- 
migos dos bons, 

4 Traidores, protervos, orgulhosos, e mais 
amigos dos deleites, de que de Deos: 

5 Tendo por certo huma apparencia de 
piedade, porem negando a virtude della. 
Foge tambem destes taes : 

6 Porque deste numero sao os que entrao 
pelas casas, e levao cativas mulherinhas car- 
regadas de peccados, as quaes sao arrastadas 
de diversas paixoes: 
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7 Aprendendo sempre, e nunca chegando 
ao conhecimento da verdade. 

8 E assim como Jannes, e Mambres, re- 
sistirao a Moyses: assim tambem estes re- 
sistem a verdade, homens corrompidos de 
eora^ao, reprobos a cerca da fe, 

9 Mas elles nao irao com o seu progresso 
avante: porque se fara manifesta a todos a 
sua insipiencia, como tambem se fez a da- 
quelles. 

10 Tu porem ja tens comprehendido a 
minha doutrina, institui^ao, intento, fe, 
longanimidade, caridade, paciencia, 

11 As minhas perseguicoes, vexafoes: 
quaes me acontecerao em Antioquia, Iconio, 
e em Lystra: quao grandes persegu^oes 
soffri, e como de todas me livrou o Senhor. 

12 E todos os que querem viver piamente 
em Jesu Christo, padecerao perseguifao. 

13 Mas os homens maos, e impostores 
irao em peior, errando, e mettendo a outros 
em erros. 

14 Mas tu persevera nas cousas que 
aprendeste, e que te forho confiadas: sa- 
bendo de quem as aprendeste. 

15 E que des da infancia foste educado 
nas Sagradas Letras, que te podem instruir 
para a salva^ao, pela fe, que he em Jesu 
Christo. 

16 Toda a Escritura divinamente inspi- 
rada he util para ensinar, para reprehender, 
para corrigir, para instruir na justica: 

17 A fim de que o homem de Deos seja 
perfeito, estando preparado para toda a boa 
obra. 

CAP1TULO IV. 
Esconjura Paulo a Timotheo, que se opponha 

aos falsos Doutores pela pr'egaqao. Pinta 
quaes sejao os sens sequazes. Prediz a sua 
morte, e a coroa, que Deos Ihe ha de dar. 
Pede a Timotheo que o venha< ver. Da 
noticia de varios Discipulos. Conclue com 
algumas saudagoes suas, e d'outros. 

U te esconjuro diante de Deos, e de Jesu 
Christo, que ha de julgar os vivos, e os 

mortos na sua vinda, e no seu Reino: 
2 Que pregues a palavra, que instes a 

tempo, e fora de tempo: que reprehendas, 
rogues, admoestes com toda a paciencia, e 
doutrina. 

3 Porque vira tempo, em que muitos ho¬ 
mens nao soffrerao a saa doutrina, mas tendo 
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comichao nos ouvidos, accumularao para si 
Mestres conforme aos sens desejos, 

4 E assim apartarao os ouvidos da verdade 
e os applicarao as fabulas. 

5 Tu porem vigia, trabalha em todas as 
cousas, faze a obra d’hum Evangelista, cum- 
pre com o teu ministerio. Se sobrio. 

6 Porque quanto a mim, eu estou a ponto 
de ser sacrificado, e o tempo da minha morte 
se avisinha. 

7 Eu pelejei huma boa peleja, acabei a 
minha carreira, guardei a fe. 

8 Pelo mais me esta reservada a coroa da 
justica, que o Senhor justo Juiz me dara na- 
quelle dia: e nao so a mim, senao tambem 
aquelles, que asnao a sua vinda. Procura 
vir ter comigo com brevidade. 

9 Porque Demas me desamparou, aman- 
do este seeulo, e foi para Thessalonica: 

10 Crescente para Galacia, Tito para 
Dalmacia. 

11 So Lucas esta comigo. Toma a Mar¬ 
cos, e traze-o comtigo : porque me he util 
para o Ministerio. 

12 Tambem enviei Tyquico a Efeso. 
13 A’vinda traze comtigo a capa, que 

deixei em Troade em casa de Carpo, e os 
livros, e principalmente os pergaminhos. 

14 Alexandre o latoeiro temme feito mui¬ 
tos males: o Senhor lhe pagara segundo as 
suas obras: 

15 Tu tambem guarda-te delle: porque 
fez huma forte resistencia as nossas palavras. 

16 Nenhum me assistio na minha pri- 
meira defensa, mas todos me desampararao : ' 
permitta Deos que istolhesnao seja imputado. 

17 Mas o Senhor me assistio, e me con- 
fortou, para que fosse cumprida por mim a 
pregayao, e a ouvissem todos os Gentios: e 
assim fui livre da boca do Leao. 

18 O Senhor me livrara de toda a obra 
ma: e me perservara para o seu Reino Ce¬ 
lestial, a elle seja dada gloria pelos seculos 
dos seculos. Amen. 

19 Sauda aPrisca, e a Aquila, e a familia 
d’Onesiforo. 

20 Erasto se deixou hear em Corintho. 
E eu deixei a Trofimo doente em Mileto. 

21 Apressa-te a vir antes do Invemo. 
Saudao-te Eubulo, e Pudente, e Lino, e 
Claudia, e todos os irmaos. 

22 0 Senhor Jesu Christo seja com o teu 
espirito. A graca seja comvosco. Amen. 



EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO A TITO. 

CAPITULO I. 
Manda Paulo a Tito que ordene, e ponha 

Bispos nas Cidades de Greta. Declara- 
Ihe, que qualidades devem ter os Ordinan- 
dos. Que a estes toca reprehender osfalsos 
Doutores. Que tudo he puro para os que 
sdo puros. Que as mas ohras desmentem 
a ft. 

AULO, servo de Deos, e Apostolo de 
Jesu Christo, segundo a fe dos escolhi- 

dos de Deos, e o eonhecimento da verdade, 
que he segundo a piedade. 

2 Para a esperanpa da vida eterna, que 
aquelle Deos que nao pode mentir, pro- 
metteo antes dos tempos seculos : 

3 E manifestou em seus tempos a sua 
palavra pela pregapao, que me foi confiada 
segundo o preceito de Deos Salvador nosso: 

4 A Tito, seu amado filho, segundo a 
fe, que nos he commum, grapa e paz da 
parte de Deos Padre, e da de Jesu Christo 
Salvador nosso. 

5 Eu pelo motivo que vou a dizer he 
que te deixei em Creta, para que regulas- 
ses o que falta, e estabelecesses Preshyteros 
nas Cidades, como tambem eu to mandei. 

6 O que esta sem crime, marido de huma 
rnulher que tenha filhos fieis, que nao pos- 
sao ser accusados de dissolupao, ou que 
sejao desobedientes. 

7 Porque convem que o Bispo seja sem 
crime, como dispenseiro, que he de Deos : 
que nao seja soberbo, nem iracundo, nem 
dado ao vinho, nem propenso a espancar, 
nem amigo de sordidas ganancias: 

8 Mas que seja inclinado a hospitalidade, 
benigno, sobrio, justo, santo, homem de 
temperanpa, 

9 Que abrace constantemente a palavra 
da fe, que he segundo a doutrina: para 
que possa exhortar conforme a sa doutrina, 
e convencer aos que o contradizem. 

10 Porque ha ainda muitos desobedien¬ 
tes, vaos falladores, e impostores: princi- 
palmente os que sao da circumcisao: 

11 He necessario convencer a estes taes : 
que transtornao casas inteiras, ensinando o 
que nao convem por torpe ganho. 

12 Disse hum d’entrelles, proprio Profeta 
seu : Que os de Creta sempre sao mentiro- 
sos, mas bestas, ventres preguiposos. 

13 Este testemunho he verdadeiro. Por 
cuja causa reprehendeos asperamente, para 
que sejao saos na fe, 

14 Nao dem ouvidos as fabulas Judai- 
■cas, nem aos mandamentos de homens, que 
se apartao da verdade. 

15 Para os limpos todas as cousas sao 

limpas : mas para os impuros, e infieis, 
nada ha limpo, antes se achao contamina- 
das tanto a sua mente, como a sua consci- 
encia. 

16 Elies confessao que conhecem a Deos, 
mas nega-o com as obras: sendo abomina- 
veis, e rebeldes, e reprovados para toda a 
obra boa. 

CAPITULO II. 
Ensina como deve Tito instruir os velhos, as 

velhas, os moqos, as moqas, os servos. O 
que tudo confinna do Jim, porque Deos 
veio ao Mundo. 

T’U porem falla o que convem a sa dou- 
trina. 

2 Ensina aos velhos, que sejao sobrios, 
honestos, prudentes, saos na fe, na caridade, 
na paciencia: 

3 Semelhantemente as ancias que mos- 
trem no seu exterior huma compostura San¬ 
ta, que nao sejao calumniadoras, nao dadas 
a muito vinho, que ensinem o bem. 

4 Que instruao na prudencia as mulheres 
mopas, que amem a seus maridos, queirao 
bem a seus filhos, 

5 Que sejao prudentes, castas, sobrias, 
cuidadosas da casa benignas, sujeitas a seus 
maridos, para que a palavra de Deos nao 
seja blasfemada: 

6 Exhorta tambem os mancebos a que 
sejao regrados. 

7 Faze-te a ti mesmc hum exemplar de 
boas obras em tudo, na doutrina, na integri- 
dade, na gravidade, 

8 As tuas palavras sejao sas, irreprehen- 
siveis: para que os nossos adversaries se 
envergonhem, nao tendo que dizer de nos 
mal algum: 

9 Exhorta aos servos, a que sejao sub- 
missos a seus senhores, que em tudo os 
comprazao, que os nao contradigao, 

10 Que os nao fraudem em nada, mas 
que em tudo lhes testemunhem inteira fide- 
lidade: para que assim fapao respeitar a 
todos a doutrina de Deos nosso Salvador. 

11 Porque a grapa de Deos nosso Salva¬ 
dor appareceo a todos os homens, 

12 Ensinando-nos, que renunciando a 
impiedade, e as paixoes mundanas : viva- 
mos neste seculo sobria, e justa, e piamente, 

13 Aguardando a esperanpa bemaventu- 
rada, e a vinda gloriosa do grande Deos, e 
Salvador nosso Jesu Christo : 

14 Que se deo a si mesmo por nos-ou- 
tros, para nos remir de toda a iniquidade, e 
para nos purificar para si, como povo agra- 
davel, seguidor de boas obras. 

15 Prega estas cousas, e exhorta, e re- 
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prehende com toda a authoridade. Nin- 
guem te despreze. 

CAPITULO III. 
Que advirta Tito aos Jieis, que sejdo sujeitos 

aos Principes, e aos Magistrados, e que se 
abstenhao de toda a obra ma, visto que 
pela graga de Deos se achdo renovados, e 
justijicados. Que fuja de contendas, e 
disputas vds. Que evite o herege, que ja 
foi advertido. Por ultimo roga a Tito, 
que o venha ver. 

A DVERTE-OS, que sejao sujeitos aos 
Principes, e aos Magistrados, que Ihes 

obedepao, que estejao promptos para toda a 
boa obra: 

2 Que nao digao mal de ninguem, nem 
sejao questionadores, mas socegados, mos- 
trando toda a mansidao para com todos os 
homens. 

3 Porque tambem nos algum tempo era- 
mos insensatos, incredulos, mettidos no erro, 
escravos de varias paixoes, e deleites, viven- 
do em malicia, e em inveja, dignos de odio, 
aborrecendo-nos huns aos outros. 

4 Mas quando appareceo a bondade do 
Salvador nosso Deos, e o seu amor para 
com os homens: 

5 Nao por obras de justica que tivesse- 
mos feito nos-outros, mas segundo a sua 
misericordia nos salvou pelo baptismo de 
regenerapao, e renovapao do Espirito Santo, 

6 O qual elle diffundio sobre nos abun- 

dantemente por Jesu Christo nosso Salva¬ 
dor : 

7 Para que justificados pela sua grapa, 
sejamos herdeiros segundo a esperanpa da 
vida etema. 

8 Esta he huma verdade infallivel: e 
quero que isto affirmes : para que procurem 
avantajar-se em boas obras os que crem em 
Deos. Estas sao cousas boas, e uteis aos 
homens. 

9 Mas foge de questoes impertinentes, 
e de genealogias, e de disputas, e de con- 
testapoes sobre a Lei, porque sao inuteis, e 
vaas; 

10 Foge do homem herege depois da 
primeira, e segunda correcpao : 

11 Sabendo que o que he tal, esta per- 
vertido, e pecca, sendo damnado pelo seu 
proprio juizo. 

12 Quando eu te enviar a Artemus, ou 
a Tyquico, apressa-te a vir ter comigo a 
Nicopolis: porque tenho determinado passar 
alii o Inverno. 

13 Envia adiante a Zenas Doutor da 
Lei, e a Apollo, procurando de nada lhes 
falte. 

14 E aprendao tambem os nossos a se- 
rem os primeiros em boas obras, para as 
cousas que sao necessarias: para que nao 
sejao infrutuosos. 

15 Todos os que estao comigo te saudao : 
sauda aos que nos amao na fe. A grapa 
de Deos seja com todos vos. Amen. 

EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO A FILEMON. 

CAPITULO I. 
Louva Paulo a Filemon pela sua caridade 

com os Jieis. Remette-lhe a Onesimo seu 
escravo fugitivo, a quern Paulo na prizdo 
convertefa a fe. Intercede por elle, e 
toma sobre si a sua fait a. 

AULO prezo de Jesu Christo, e Timo- 
theo seu irmao; ao amado Filemon, e 

Coadjutor nosso, 
2 E a Appia nossa muito amada irma, e 

a Arquippo, companheiro da nossa milicia, 
e a Igreja, que esta em tua casa. 

3 Grapa a vos, e paz da parte de Deos 
nosso Pai, e dado Senhor Jesu Christo. 

4 Grapas dou ao meu Deos, fazendo 
sempre memoria de ti nas minhas orapoes, 

5 Ouvindo a tua caridade, e a fe que 
tens no Senhor Jesus, e para com todos os 
Santos: 

6 Para que a communicapao da tua fe 
seja clara, pelo conhecimento de toda a obra 
boa, que ha em vos por Jesu Christo. 
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7 Pois tenho tido grande gozo, e con- 
solapao ma tua caridade : por quanto as en- 
tranhas dos Santos por ti, irmao, forao con- 
fortadas. 

8 Pelo que, ainda que eu tenha muita 
liberdade em Jesu Christo, para te mandar 
o que te convem : 

9 Com tudo antes te rogo com caridade, 
porque tu es tal como Paulo, velho, e ac- 
tualmente ate prezo de Jesu Christo: 

10 Rogo-te por meu filho Onesimo, que 
eu gerei nas prizoes, 

llO qual em algum tempo he foi inutil, 
mas agora he util assirn para mim, como 
para ti, 

12 O qual te tomei a enviar. E tu 
recebe-o, como as minhas entranhas : 

13 Eu queria demorallo comigo, para 
que me servisse por ti nas prizoes do Evan- 
gelho: 

14 Mas sem o teu consentimento nada 
quiz fazer, para que o teu beneficio nao fosse 
como por necessidade senao voluntario. 
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15 Porque talvez elle se apartou de ti 
por algum tempo, para que tu o recobras¬ 
ses para sempre. 

16 Nao ja como hum servo, mas em vez 
de servo, hum irmao muito amado, princi- 
palmente de mim: e quanto mais de ti 
assim na came, como no Senhor ? 

17 Por tanto se me tens por companheiro, 
recebe-o, como a mim : 

18 E se algum damno te fez, ou te deve 
alguma cousa: carrega-o sobre mim. 

19 Eu Paulo o escrevi de mao propria: 
eu o pagarei, por te nao dizer, que ate a ti 
mesmo te me deves : 

20 Sim, irmao. Eu me gozarei de ti no 

Senhor: Recrea as minhas entranhas no 
Senhor. 

21 Eu te escrevi estas cousas na confi- 
anpa que a tua obediencia me da : sabendo, 
que faras ainda mais de quanto digo. 

22 Mas tambem como isto prepara-me 
pousada: porque espero, pelas vossas ora- 
poes, que eu seja concedido a vos-outros. 

23 Epafras, que esta prezo comigo por 
Jesu Christo, te sauda, 

24 O mesmo fazem Marcos, Aristarco, 
Demas, e Lucas, que sao meus Coadju- 
tores. 

25 A grapa de nosso Senhor Jesu Christo 
seja com o vosso espirito. Amen. 

EPISTOLA DE S. PAULO APOSTOLO AOS 
HEBREOS. 

CAPITULO I. 
Jesu Christo, pelo qual fallou Deos aos ho- 

mens, he igual ao Pai. He superior a 
todas as Jerarquias Angelicas pela sua 
origern, pelo seu dominio, pelo seu poder, e 
pela sua gloria. 

EOS tendo fallado muitas vezes, e de 
muitos modos noutro tempo a nossos 

pais pelos Profetas: 
2 Ultimamente nestes dias nos fallou pelo 

Filho, no qual constituio herdeiro de tudo, 
por quem fez tambem os seculos: 

3 O qual sendo o resplandor da gloria, 
na figura da sua substancia, e sustentando 
tudo com a palavra da sua virtude, havendo 
feito a purificapao dos peccados, esta senta- 
do a direita da Magestade nas alturas : 

4 Feito tanto mais excellente, que os 
Anjos, quanto herdou mais excellente do 
que elles. 

5 Porque a qual dos Anjos disse ja mais: 
Tu es meu filho, eu te gerei hoje ? E outra 
vez : Eu lhe serei a elle Pai, e elle me sera 
meu Filho ? 

6 E segunda vez quando introduz ao 
Primogenito na redondeza da terra, diz: E 
todos os Anjos de Deos o adorem. 

7 Assim mesmo sobre os Anjos diz: O 
que faz aos seus Anjos espiritos, e aos seus 
Ministros chamma de fogo. 

8 Mas acerca do Filho diz: O teu 
Throno, 6 Deos, subsistira no seculo do 
seculo: vara sera de equidade a vara do teu 
Reino. 

9 Tu amaste a justipa, e aborreceste a 
iniquidade : por isso, 6 Deos, o teu Deos 
te ungio com oleo de alegria sobre os teus 
companheiros. 

10 E noutro lugar: Tu, Senhor, no prin- 
cipio fundaste a terra ; e os Ceos sao obras 
das tuas maos. 

11 Elles perecerao, mas tu permaneceras, 
e todos se envelhecerao, como vestido : 

12 E tu os mudaras como huma capa, e 
elles serao mudados : mas tu es sempre o 
mesmo, e os teus annos nao minguarao. 

13 Pois a qual dos Anjos disse alguma 
vez: Senta-te a minha direita, ate que eu 
ponlia teus inimigos por estrado de teus 
pes? 

14 Por ventura nao sao todos os espiritos 
huns adminisp'adores, enviados para exereer 
o seu ministerio a favor daquelles, que hao 
de receber a heranpa da salvapao ? 

CAPITULO II. 
O desprezo das palavras de Jesu Christo 

sera mais severamente castigado, doque o 
das palavras dos Anjos. Jesu Christo se 
fez menor do que elles. Humilhando-se ate 
a morte, adquirio a salvaqao para os fieis. 
Elle os chama seus irmaos. Elle se nao 
fez Anjo, mas homem, para ser mais sensi- 
vel aos males do homem. 

"DOR tanto he-nos necessario guardar mais 
exactamente as cousas que temos ou- 

vido, para que nao succeda que nos esque- 
pamos: 

2 Porque se a Lei, que foi anunciada 
pelos Anjos, ficou firme, e toda a prevari- 
capao, e desobediencia recebeo a justa retri- 
buipao que merecia: 

3 Como a evitaremos nos se desprezar- 
mos tao grande salvapao, a qual tendo 
comepado a ser annunciada pelo Senhor, foi 
depois confirmada entre nos pelos que a 
ouvirao, 
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4 Confirmando-a ao mesmo tempo Deos 
com sinaes e maravilhas, e com virtudes di- 
versas, e com dons do Espirito Santo, que 
repartio segundo a sua vontade. 

5 Porque Deos nao submetteo aos Anjos 
•o mundo vindouro, de que fallamos. 

6 E hum em certo lugar deo testemunho, 
dizendo: Que cousa he o homem, que as- 
sim te lembras delle, ou o filho do homem, 
que assim o visitas ? 

7 Tu o fizeste por hum pouco de tempo 
menor que os Anjos : tu o coroaste de gloria 
e de honra: e o constituiste sobre as obras 
das tuas maos. 

8 Tu lhe sujeitaste todas as cousas, met- 
tendo-lhas debaixo dos pes : Ora huma vez 
que elle lhe sujeitou todas .as cousas, nada 
deixou que lhe nao ficasse sujeito. E com 
tudo nos nao vemos ainda que lhe esteja 
sujeito tudo. 

9 Mas aquelle Jesus, que por hum pouco 
foi feito menor que os Anjos, nos o vemos 
pela paixao da morte coroado de gloria e 
de honra : para que pela grapa de Deos gos- 
tasse a morte por todos. 

10 Porque convinha que aquelle, para 
quem sao todas as cousas, e por quem todas 
existem, havendo de levar muitos filhos a 
gloria, consumasse pela paixao ao author 
da salvapao delles. 

11 Porque o que santifica, e os que sao 
santificados, todos vem d’hum mesmo prin- 
cipio. Por esta causa nao tern rubor de 
lhes chamar irmaos, dizendo : 

12 Annunciarei o teu nome a meus ir¬ 
maos : louvar-te-hei no meio da Igreja. 

13 E outra vez : Eu confiarei nelle. E 
noutro lugar : Eis-aqui estou eu, e os meus 
filhos, que Deos me deo. 

14 E por quanto os filhos tiverao came, 
e sangue commum, elle tambem participou 
igualmente das mesmas cousas: para des- 
truir pela sua morte ao que tinlia o imperio 
da morte, isto he, ao diabo : 

15 E para livrar aquelles, que pelo te- 
mor da morte estavao em escravidao tod a a 
vida. 

16 Porque elle em nenhum lugar tomou 
aos Anjos, mas tomou a descendencia d’A- 
brahao. 

17 Por onde foi conveniente que elle se 
fizesse em tudo semelhante a seus irmaos, 
para vir a ser diante de Deos hum Pontifice 
compassivo, e fiel no seu ministerio, a fim 
de expiar os peccados do povo. 

18 Porque a vista de tudo quanto elle 
padeceo, e em que foi tentado he poderoso 
para ajudar tambem aquelles que sao ten- 
tados. 

CAPITULO III. 
Jesu Christo excede tanto a Moyses, quanto 

o Senhor ao servo. Os que nao derem 
ouvidos a sua doutrina, serao castigados, 
£omo o fordo os Judeos no deserto. 
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DELO que, santos irmaos, que sois par- 
ticipantes da vocapao celestial, conside- 

rai ao Apostolo, e ao Pontifice da nossa 
confissao, Jesus : 

2 O qual he fiel ao que o constituio, as¬ 
sim como tambem Moyses o era em toda a 
sua casa. 

3 Porque este he tido por digno de tanto 
maior gloria que Moyses, quanto o que edi- 
ficou a casa, tem maior honra que a mesma 
casa. 

4 Porque toda a casa he edificada por 
algum: mas o que creou todas as cousas, 
he Deos. 

5 E Moyses na verdade era fiel em toda 
a casa de Deos, como hum servo, para tes- 
tificar aquellas cousas, que se haviao de 
annunciar: 

6 Mas Christo como Filho manda em sua 
casa propria: a qual casa somos nbs-outros, 
com tanto que tenhamos firme a confianpa, 
e a gloria da esperanpa ate ao fim. 

7 Pelo que, como diz o Espirito Santo: 
Se vos ouvirdes hoje a sua voz, 

8 Nao endurepais os vossos corapoes, 
como succedeo, quando o povo estava no 
deserto, no lugar chamado Contradicpao, e 
Tentapao, 

9 Onde vossos pais me tentarao: prova- 
rao, e virao as minhas obras. 

10 Por espapo de quarenta annos: Por 
isto me indignei contra esta geracao, e disse: 
Estes sempre errao de corapao. E elles 
nao conhecerao os meus caminhos. 

11 Assim lhes jurei na minha ira: Nao 
entrarao no meu descanpo. 

12 Vede, irmaos, que se nao ache talvez 
nalgum de vos hum corapao corrompido da 
incredulidade, que se aparte do Deos vivo : 

13 Mas admoestai-vos vos mesmos huns 
aos outros cada dia, durante o tempo, que a 
Escritura chama Hoje, por nao acontecer, 
que algum de vos, seduzido pelo peccado, 
caia na obdurapao. 

14 Porque he verdade, que nos somos 
incorporados com Christo: mas isto he de¬ 
baixo da condipao, que nos conservemos 
inviolavelmente ate o fim o novo ser, que 
comepamos a ter nelle. 

15 Em quanto se nos diz : Hoje se vos 
ouvirdes a sua voz, nao endurepais os vossos 
corapoes, como succedeo no lugar chamado 
Contradicpao. 

16 Porque alguns depois de a terem ou- 
vido, irritarao a Deos com as suas contra- 
dicpoes : mas nao forao todos, os que Moy¬ 
ses tinlia feito sahir do Egypto. 

17 E contra quem esteve indignado qua¬ 
renta annos? Por ventura nao foi contra 
aquelles que peccarao, cujos cadaveres fica- 
rao estendidos no deserto ? 

18 E quaes sao os a quem Deos jurou, 
que nao entrariao no lugar do seu descanpo, 
senao aquelles, que forao incredulos ? 
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19 E n6s vemos, que elles nao poderao 
la entrar, por causa da sua incredulidade. 

CAPITULO IV. 
Os Judeos nao entrarao no descanqo de Deos, 

por causa da sua incredulidade. Outros 
sdo os que la hao de entrar pela fi. A 
palavra de Jesu Christo he viva, efficaz, e 
mais penetrante, do que hurna espada de 
dons fios. Idle he hum Pontifice sensivel 
aos nossos males. Nos nos devemos chegar 
a elle com confianqa. 

rPEMA!YIOS logo nao succeda, que des- 
^ prezando a promessa, que nos foi feita 
de entrar no descanpo de Deos, haja dentre 
vos algum, que delle seja excluido. 

2 Porque tanto a nos foi annunciado, 
como tambem a elles : mas a palavra, que 
elles ouvirao, nao lhes aproveitou, nao 
sendo acompanhada da fe naquelles, que a 
tinhao ouvido. 

3 Porque nos, que temos crido, havemos 
de entrar naquelle descanyo: da maneira 
que disse: Como eu jurei na minha ira: 
Nao entrarao no meu descanfo: e Deos 
falla daquelle descanco, que se seguio a con- 
summajao das suas obras na creapao do 
Mundo. 

4 Porque em certo lugar disse assim do 
dia setimo: E descan^ou Deos no dia seti- 
mo de todas as suas obras. 

5 E outra vez aqui: Nao entrarao no 
meu descanco. 

6 Pois porque ainda resta, que alguns 
entrem nelle, e que aquelles, a quem pri- 
rneiro foi annunciado, nao entrarao pela sua 
incredulidade : 

7 Assina de novo hum certo dia, que elle 
chama Hoje, dizendo por David tanto tempo 
depois, como assima se disse: Hoje se ou- 
virdes a sua voz, nao queirais endurecer os 
vossos corafoes. 

8 Porque se Jesus lhes houvera dado o 
repouso, nunca jamais ao depois fallaria 
d’outro dia. 

9 Pelo que resta hum sabbatismo para o 
povo de Deos. 

10 Porque aquelle que entrou no seu 
descanco: esse tambem descan^ou das 
suas obras, assim como Deos das suas. 

11 Apressemo-nos pois a entrar naquelle 
descanpo : para que nenhum caia em igual 
exemplo de incredulidade. 

12 Porque a palavra de Deos he viva, e 
efficaz, e mais penetrante do que toda a es¬ 
pada de dous gumes : e que chega ate o 
intimo d’alma e do espirito, tambem as jun¬ 
tas e medullas, e discerne os pensamentos 
e inten^oes do corafao. 

13 E nao ha nenhuma creatura que esteja 
encoberta no seu acatamento : mas todas as 
cousas estao nuas, e descoberlas aos olhos 
daquelle, de quem fallamos. 

14 Tendo nos pois aquelle grande Pon¬ 

tifice, que penetrou os Ceos, Jesu Filho de 
Deos : conservemos a nossa confissao. 

15 Porque nao temos hum Pontifice, que 
nao possa compadecerse das nossas enfermi- 
dades: mas que foi tentado em todas as 
cousas a nossa semelhan^a, excepto o pec- 
cado. 

16 Cheguemo-nos pois confiadamente ao 
Throno da graca : a fim de alcan^ar miseri- 
cordia, e de achar gray a, para sermos soc- 
corridos em tempo opportuno. 

CAPITULO V. 
Declara o Apostolo, qual seja o Officio do 

Pontifice. Mostra que Jesu Christo o he 
legitimamente. Elle orando por nos foi 
ouvido. Sendo consummado na gloria, he 
Pontifice segundo a ordem de Melquise- 
dech. Os Hebreos ndo erdo capaxes de 
entender a grandeza deste estado. 

DORQUE todo o Pontifice assumpto 
d’entre os homens, he constituido a fa¬ 

vor dos homens naquellas cousas que tofao 
a Deos, para que offerepa dons, e sacrifices 
pelos peccados: 

2 0 qual se possa condoer daquelles, que 
ignorao, e errao: por quanto elle tambem 
esta cercado de enfermidade : 

3 E por esta causa deve, tanto pelo povo, 
como tambem ate por si mesmo, offerecer 
sacrificio pelos peccados. 

4 E nenhum usurpa para si esta honra, 
senao o que he chamado por Deos, como 
Arao. 

5 Assim tambem Christo nao se glori- 
ficou a si mesmo, para se fazer Pontifice: 
mas aquelle que lhe disse: Tu es meu 
Filho, eu hoje te gerei. 

6 Como tambem diz noutro lugar : Tu es 
Sacerdote eternamente, segundo a ordem de 
Melquisedech. 

7 O qual nos dias da sua mortalidade, 
offerecendo com hum grande brado, e com 
lagrimas preces, o rogos ao que o podia 
salvar da morte, foi attendido pela sua reve- 
rencia: 

8 E na verdade sendo Filho de Deos, 
aprendeo a obediencia pelas cousas que 
padeceo : 

9 E pela sua consummafao veio a fazer- 
se o Author da salvaf ao eterna, para todos 
os que lhe obedecem, 

10 Chamado por Deos Pontifice segundo 
a ordem de Melquisedech. 

11 Do qual temos muitas cousas que 
dizer, e difficeis de declarar: porque sois fra- 
cos para ouvir. 

12 Porque devendo vos ser ja mestres 
pelo tempo : tendes ainda necessidade de 
que vos ensinem quaes sao os elementos do 
principio das palavras de Deos : e vos ten¬ 
des tornado taes, que haveis mister leite, e 
nao mantimento solido. 

13 Porque todo aquelle, que usa de kite* 
* 203 



AOS HEBREOS VI. VII. 

he incapaz da palavra da justipa: porque he 
menino. 

14 Mas o mantimento solido he dos per- 
feitos: daquelles, que pelo costume tem os 
sentidos exercitados, para discernir o bem e 
o mal. 

. CAPITULO VI. 
Nao quer o Apostolo dar aqui os primeiros 

elementos da Fe. Os que peccdo depots 
do Baptisrno, nao podern ser novamente 
baptisados. Os taes devem temer a mal- 
digdo de Deos. Exhorta os Hebreos a 
perseverarem, imitando a paciencia de 
Abrahdo. As prornessas, que Deos Ihe 
fez debaixo de juramento, devem fortalecer 
a sua esperanga. 

ELO que deixando os rudimentos dos 
que comepao a crer em Christo, passe- 

mos a cousas mais perfeitas, nao lanpando 
de novo o fundamento da penitencia das 
obras mortas, e da Fe em Deos, 

2 Da doutrina sobre os Baptismos, tam- 
bem da imposipao das maos, e da resurrei- 
p ao dos mortos, e de juizo eterno. 

3 E isto he o que nos faremos, se Deos o 
permittir. 

4 Porque he impossivel, que os que forao 
huma vez illuminados, que tomarao ja o 
gosto ao dom celestial, e que forao feitos 
participantes do Espirito Santo, 

5 Que gostarao igualmente a boa palavra 
de Deos, e as virtudes do seculo vindouro, 

6 E depois disto cahirao ; he impossivel, 
digo, que elles tornem a ser renovados pela 
penitencia, pois crucifipao de novo ao Filho 
de Deos em si mesmos, e o expoe ao lu- 
dibrio. 

7 Porque a terra que embebe a chuva, 
que cahe muitas vezes sobre ella, e produz 
herva proveitosa aquelles, por quem he la- 
vrada : recebe a benpao de Deos. 

8 Mas se ella produz espinhos, e abro- 
lhos, he reprovada, e esta perto de maldicao: 
cujo fim he ser queimada. 

9 Porem de vos-outros, 6 muito amados, 
esperamos melhores cousas, e mais visinhas 
a salvapao : ainda que assim fallamos. 

10 Porque Deos nao he injusto, para 
que se esquepa da vossa obra, e da cari- 
dade, que mostrastes em seu nome, os que 
haveis subministrado o necessario aos San¬ 
tos, e ainda o subministrais. 

11 Mas desejamos que cada hum de vos 
mostre o mesmo zelo ate ao fim, para com¬ 
plement© da sua esperanpa: 

12 Para que vos nao fapais froxos, mas 
sim imitadores daquelles, que por fe, e por 
paciencia hao de herdar as prornessas. 

13 Porque quando Deos fez a Abrahao a 
promessa, como nao teve outro maior, por 
quem jurasse, jurou por si mesmo, 

14 Dizendo; Certamente abenpoando-te 
abenpoarei, e multiplicando-te multiplicarei. 
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15 E assim esperando com larga paci¬ 
encia alcanpou a promessa. 

16 Porque os homens jurao pelo que he 
maior que elles : e o juramento he a maior 
seguranpa para terminar as suas contendas. 

17 Pelo que querendo Deos mostrar 
mais seguramente aos herdeiros da promessa 
a immutabilidade do seu conselho, interpoz 
o juramento: 

18 Para que por duas cousas infalliveis, 
pelas quaes he impossivel que Deos minta, 
tenhamos huma poderosissima consolapao, 
os que pomos o nosso refugio em alcanpar a 
esperanpa proposta, 

19 A qual temos como huma ancora se- 
gura, e firme da alma, e que penetra ate as 
cousas do interior do veo, 

20 Onde Jesus nosso Precursor entrou 
por nos, sendo constituido Pontifice eterno, 
segundo a ordem de Melquisedech. 

CAPITULO VII. 
Descreve o Apostolo as excellencias do Sa- 

cerdocio de Melquisedech. Abrahdo, e 
Levi Ihe pagardo o dizimo. A mudanqa 
do Sacerdocio prova a mudanga da Lei. O 
Sacerdocio de Arao era temporal, o de 
Melquisedech he eterno. 0 de Arao foi 
instituido sem juramento o outro com ju¬ 
ramento. Arao teve muitos successores, 
Jesu Christo nenhum. Qualidades de Jesu 
Christo Pontifice. 

ORQUE este Melquisedech, Rei de 
Salem, Sacerdote do Deos Altissimo, 

que veio sahir ao encontro a Abrahao, 
quando elle voltava da matanpa dos Reis, e 
que o abenpoou : 

2 Ao qual tambem Abrahao deo 6 dizimo 
de todas as cousas: primeiramente quer 
por certo dizer Rei de justipa: e depois tam¬ 
bem Rei de Salem, que vem a ser, Rei de paz, 

• 3 Sem pai, nem mai, sem genealogia, 
que nem tem principio de dias, nem fim de 
vida, mas feito semelhante ao Filho de 
Deos, permanece Sacerdote para sempre. 

4 Considerai pois quao grande devia elle 
ser, a quem ate o Patriarca Abrahao deo 
dizimos das melhores cousas. 

5 E certamente os que dentre os filhos de 
Levi recebem o Sacerdocio, tem manda- 
mento de tomar segundo a Lei, os dizimos 
do povo, isto he, de seus irmaos: ainda que 
elles hajao sahido tambem dos lombos de 
Abrahao. 

6 Mas aquelle cuja linhagem nao he con- 
tada entrelles, tomou dizimos de Abrahao, e 
abenpoou ao que tinha as prornessas. 

7 E sem nenhuma contradicpao, o que 
lie inferior, recebe a benpao do que he su¬ 
perior. 

8 E aqui certamente tomao dizimos ho¬ 
mens que morrem: mas alii os recebe aquelle 
de quem se da testemunho, que vive. 

9 E (para que assim o diga) ate o mesmo 



AOS I1EBREOS VIII. 

Levi, que recebeo dizimos, foi dizimado em 
Abrahao. 

10 Porque ainda elle estava nos lombos 
de seu pai, quando Melquisedech sahio a 
encontrar a Abrahao. 

11 E se a perfeifao fosse pelo Sacerdocio 
Levitieo (por quanto o povo debaixo deste 
he que recebeo a Lei) que necessidade havia 
ainda de que se levantasse depois outro Sa- 
cerdote chamado segundo a ordem de Mel¬ 
quisedech, e nao segundo a ordem de Arao ? 

12 Pois mudado que seja o Sacerdocio, 
he neeessario que se faca tambem mudanpa 
da Lei. 

13 Porque aquelle de quem isto se diz, 
he doutra Tribu, da qual nenhum servio ao 
Altar. 

14 Porque manifesta cousa he, que da 
linhagem de Juda nasceo nosso Senhor: na 
qual Tribu nada fallou Moyses tocante aos 
Sacerdotes. 

15 E ainda isto se manifesta mais clara- 
mente : se fi. semelhan^a de Melquisedech 
se levantra outro Sacerdote, 

16 0 qual nao foi feito segundo a Lei do 
mandamento carnal, mas segundo a virtude 
da vida immortal. 

17 Porque diz assim: Tu 6s pois Sacer¬ 
dote eternamente, segundo a ordem de Mel¬ 
quisedech. 

18 O mandamento primeiro he na ver- 
dade abrogado pela sua fraqueza, e inuti- 
lidade : 

19 Porque a Lei nenhuma cousa levou a 
perfeifao : mas foi introductora de melhor 
esperanca, pela qual nos chegamos a Deos: 

20 E quanto he mais para estimar o nao 
ser instituido este Sacerdocio sem juramento 
(porque os outros Sacerdotes na verdade 
forao feitos sem juramento : 

21 Mas este o foi com juramento, por 
aquelle, que lhe disse: Jurou o Senhor, 
e nao se arrependera: tu es Sacerdote eter¬ 
namente :) 

22 Em tanto Jesus foi feito fiador de tes- 
tamento mais perfeito. 

23 E na verdade os outros forao feitos 
Sacerdotes em maior numero, por quanto a 
morte nao permittia que durassem : 

24 Mas este porque permanece para sem- 
pre, possue hum Sacerdocio eterno. 

25 E por isto pode salvar perpetuamente 
aos que por elle mesmo se chegao a Deos: 
vivendo sempre para interceder por nos. 

26 Porque tal Pontifice convinha que nos 
tivessemos, santo, innocente, immaculado, 
segregado dos peccadores, e mais elevado 
que os Ceos, 

27 Que nao tem necessidade, como os 
outros Sacerdotes, de offerecer todos os dias 
sacrificios, primeiramente pelos seus pecca- 
dos, depois pelos do povo : porque isto o 
fez huma vez, offerecendo-se a si mesmo. 

28 Porque a Lei constituio Sacerdotes a 

homens que tem enfermidade: mas a pa- 
lavra do juramento, que he depois da Lei, 
constitue ao Filho perfeito eternamente. 

CAPITULO VIII. 
Resumo do que se disse no Capitulo passado. 

0 Sacerdocio de Jesu Christo he mais 
excellente do que o de Levi, porque Jesu 
Christo he Sacerdote no Ceo. Se elle 
estivesse sobre a terra, nao seria Sacerdote. 
Elle he o Ministro d'hum melhor Testa¬ 
ment o, do que foi o Velho. 

UDO o que nos porem acabamos de 
dizer, se reduz a isto : Temos hum Pon¬ 

tifice tal, que esta assentado nos Ceos a di- 
reita do Tlirono da grandeza, 

2 Ministro das cousas santas, e daquelle 
verdadeiro Tabemaculo, que fixou o Se¬ 
nhor, e nao o homem. 

3 Porque todo o Pontifice he constituido 
para offerecer dons, e victimas: donde he 
neeessario, que este tenha tambem alguma 
cousa que offerecer: 

4 Se elle estivesse pois sobre a terra, nem 
Sacerdote seria : havendo outros que offere- 
cessem os dons, segundo a Lei, 

5 Os quaes servissem de modelo, e som- 
bra das cousas celestiaes. Como foi respon- 
dido a Moyses, quando estava para acabar 
o Tabemaculo : Olha (disse) faze todas as 
cousas, conforme o modelo, que te foi mos- 
trado no monte. 

6 Mas agora aquelle alcancou tanto me¬ 
lhor ministerio, quanto he mediador ainda 
de melhor testamento, o qual esta estabele- 
cido em melhores promessas. 

7 Porque se aquelle primeiro houvera 
sido sem defeito: certamente que nao se 
buscaria lugar para o segundo. 

8 E assim diz reprehendendo-os: Eis-ahi 
virao dias, diz o Senhor: e nelles consum- 
marei sobre a casa d’lsrael, e sobre a casa 
de Juda, hum testamento novo, 

9 Nao como testamento que fiz com os 
pais delies no dia, em que lhes peguei pela 
mao para os tirar da Terra do Egypto : por 
quanto elles nao perseverarao no meu testa¬ 
mento : por isso tambem eu os desprezei, 
diz o Senhor. 

10 Porque este he o testamento, que or- 
denarei a casa d’lsrael depois daquelles 
dias, diz o Senhor : Imprimindo as minhas 
Leis na mente defies, eu as escreverei tam¬ 
bem sobre o seu cora^ao : e serei para elles 
o seu Deos, e elles serao para mim o meu 
povo: 

11 E cada hum nao ensinara mais a seu 
proximo, nem cada hum a seu irmao, dizen- 
do : Conhece ao Senhor: porque todos elles 
me conheeerao, des do mais pequeno ate o 
maior: 

12 Porque eu lhes perdoarei as suas ini- 
quidades, e nao me lembrarei mais dos seus 
peccados. 
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i3 Charaando-o pois novo, deo por anti- 
quado o primeiro. E o que se da por anti- 
quado, e envelhece, perto esta de perecer. 

CAPITULO IX. 
Compara o Apostolo as ceremonias do Tes- 

tarnento Velho com as do Novo. Mostra 
jpela fraqueza daquellas a perfeiqdo des- 
tas. Descreve o Santuario, e o Santo dos 
Santos. Etitrada do Pontifice neste lugar. 
Jesu Christo entrou num Santuario mais 
perfieito. Pile nos purijica pelo sen san¬ 
gue, que he o sangue do novo Testamento. 

PRIMEIRO na verdade teve tambem 
^ regulamentos sagrados do culto, e hum 
Santuario temporal. 

2 Porque no Tabernaculo que foi con- 
struido, havia huma primeira parte, em que 
estava o candieiro, e a meza, e os paes da 
Proposipao, o que se chama o Santuario. 

3 E depois do segundo veo, o Taber¬ 
naculo, que se chama o Santo dos Santos: 

4 Onde estava hum thuribulo de ouro, e 
a Area do Testamento, coberta de ouro em 
rod a por todas as partes, na qual havia hu¬ 
ma urna de ouro, que continha o Manna, e 
a vara de Arao, que tinha florecido, e ay 
Taboas do Testamento, 

5 E sobrella estavao os Querubins de 
gloria, que cobriao o Propiciatorio: mas 
nao he aqui o lugar de fallarmos de tudo 
isto individualmente. 

6 E dispostas assim estas cousas : nao ha 
duvida que entiavao sempre no primeiro 
Tabernaculo os Sacerdotes, para cumprirem 
as funpoes dos seus ministerios : 

7 Mas no segundo so entrava o Pontifice 
huma vez no anno, nao sem sangue, que 
oflerecesse pelas suas proprias ignorancias, e 
pelas do povo : 

8 Significando com isto o Espirito Santo, 
que o caminho do Santuario nao estava 
ainda descoberto, em quanto subsistia o pri¬ 
meiro Tabernaculo : • 

9 O qual he figura do que se passava na- 
quelle tempo: no qual se offereciao dons, e 
sacrificios, que nao podiao purificar a con- 
sciencia do que sacrificava, por meio so- 
mente de manjares, e de bebidas, 

10 E de diversas ablupoes, e justipas da 
carne, postas ate ao tempo da correcpao. 

11 Mas estando Christo ja presente, 
Pontifice dos bens vindouros, por outro 
mais excellente e perfeito Tabernaculo, nao 
feito por mao de homen, isto he, nao desta 
creapao : 

12 Nem por sangue de bodes, ou de be- 
zerros, mas pelo seu proprio sangue entrou 
huma so vez no Santuario, havendo achado 
huma redemppao eterna 

13 Porque se o sangue dos bodes, e dos 
touros, e a cinza espalhada de huma novilha 
santifica aos immundos para purificapao da 
carne: 

•206 

14 Quanto mais o sangue de Christo, que 
pelo Espirito Santo se offereceo a si mesmo 
sem macula a Deos, alimpara a nossa con- 
sciencia das obras da morte, para servir ao 
Deos vivo ? 

15 E por isso he Mediador de hum Novo 
Testamento : para que intervindo a morte, 
para expiapao daquellas prevaricapoes, que 
havia debaixo do primeiro Testamento, re- 
cebao a promessa da heranpa eterna os que 
tem sido chamados. 

16 Porque onde ha hum Testamento: 
he necessario que intervenha a morte do 
Testador. 

17 Porque o testamento nao tem forca, 
senao pela morte : d’outra maneira nao val 
em quanto vive o que fez o testamento. 

18 Por onde nem ainda o primeiro, foi 
celebrado sem sangue. 

19 Porque Moyses havendo lido a todo 
o povo todo o mandamento da Lei: toman- 
do o sangue dos bezerros, e dos bodes com 
agoa e com la tinta de escarlate, e com hys- 
sopo: borrifou tambem o mesmo livro, e a 
todo o povo, 

20 Dizendo : Este he o sangue do Testa¬ 
mento, que Deos vos tem mandado. 

21 E rociou assim mesmo com sangue 
o Tabernaculo, e todos o vasos do minis- 
terio : 

22 E quasi todas as cousas, segundo a 
Lei, se purifipao com sangue : e sem effusao 
de sangue nao ha remissao. 

23 Era logo necessario que as figuras por 
certo das cousas celestiaes fossem purifica- 
das com taes cousas: mas que as mesmas 
cousas celestiaes o fossem com humas victi- 
mas melhores do que estas. 

24 Porque nao entrou Jesus em hum 
Santuario feito por mao de homem, que 
era figura do verdadeiro: senao no mesmo 
Ceo, para se apresentar agora diante de 
Deos por nos-outros : 

25 E nao entrou para se offerecer mui- 
tas vezes a si mesmo, como o Pontifice 
cada anno entra no Santuario com sangue 
alheio : 

26 D’outra maneira lhe seria necessario 
padecer muitas vezes des do principio do 
mundo: mas agora appareceo huma so vez 
na consummacao dos seculos, para destrui- 
pao do peecado, offerecendo-se a si mesmo 
por victima. 

27 E assim como esta decretado aos ho- 
mens, que morrao huma so vez, e que de¬ 
pois disto se siga o juizo : 

28 Assim tambem Christo foi huma so 
vez immolado para esgotar os peccados de 
muitos : e a segunda apparecera sem pecca- 
do aos que o esperao, para salvapao. 

CAPITULO X. 

Os saci'ijicios da Lei reiteravdo-se, porque 
elles nao tiravuo os peccados. Jesu Christo 
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veto a padecer huma vex para os tirar. 
Nao se deve mais reiterar este sacrificio. 
Com elle nos abrio Jesu Christo o ver- 
dadeiro Santos dos Santos. Se nos .nos 
nao chegarmos para elle pela Je, pela es- 
peranqa, pela caridade, e pelas boas obras, 
seremos castigados mais severarnente do 
que os Judeos. Nao ha segundo Baptis- 
mo. O que despreza a graga deve terner 
o juizo. Exhortagao as boas obras, e a, 
paciencia. 
ORQUE a Lei tendo a sombra dos bens 
futures, nao a mesma imagem das cou- 

sas : nunca pode por aquellas mesmas vic- 
timas que se offerecerem incessantemente 
cada anno, fazer perfeitos aos que se chegao 
ao Altar: 

2 D’outra sorte teriao ellas eessado de se 
offerecer: pelo motivo de que nao teriao 
dalli era diante consciencia de peccado al- 
gum os Ministros, que huma vez fossem 
purificados: 

3 Mas nos mesmos sacrificios se faz me- 
moria dos peccados todos os annos : 

4 Porque he impossivel, que com san- 
gue de touros e de bodes se tirem os pec¬ 
cados. 

5 Por isso he que o Fillio de Deos en- 
trando no Mundo, diz : Tu nao quizeste 
hostia, nem oblapao: mas tu me formaste 
hum corpo. 

6 Os holocaustos pelo peccado nao te 
agradarao. 

7 Entao disse eu: Eis aqui venho: no 
principio do Livro esta escrito de mim : 
Para fazer, 6 Deos, a tua vontade. 

8 Dizendo assima : Porque tu nao qui¬ 
zeste as hostias, e as oblapoes, e os holo- 
caustos pelo peccado, nem te sao agrada- 
veis as cousas, que se offerecem segundo 
a< Lei, 

9 Entao disse eu : Eis-aqui venho,. para 
fazer, 6 Deos, a tua vontade : tirar o prime- 
iro, para estabelecer o segundo. 

10 Na qual vontade somos santificados, 
pela offrenda do Corpo de Jesu Christo feita 
huma vez. 

11 E assim todo o Sacerdote se apresenta 
cada dia a excercer o seu ministerio e a 
offerecer muitas vezes as mesmas hostias, 
que nunca podem tirar os peccados : 

12 Mas este, havendo offerecido huma so 
hostia, pelos peccados, esta assentado para 
sempre a dextra de Deos, 

13 Esperando o que resta, ate que os 
seus inimigos sejao postos por estrado de 
seus pes. 

14 Porque com huma so offrenda fez per¬ 
feitos para sempre aos que tem santificado. 

15 E o Espirito Santo tambem no-lo, tes- 
tifica. Porque depois de haver dito : 

16 Este he pois o Testamento, que eu 
farei com elles, depois daquelles dias, diz o 
Senhor, Dando as minhas Leis, as escre- 

verei sobre os corafoes delles, e sobre os"' 
seus entendimentos: 

17 Accrescenta, e nunca jamais me lem- 
brarei dos peccados delles, nem das suas> 
iniquidades. 

18 Pois onde ha remissao destes : nao 
he ja necessaria offrenda pelo peccado. 

19 Por tanto, irmaos, tendo confian^a 
de entrar no Santuario pelo sangue de 
Christo, 

20 Seguindo este caminho novo, e da 
vida que nos consagrou primeiro pelo veo, 
isto he, pela sua came, 

21 E tendo hum grande Sacerdote sobre a 
casa de Deos : 

22 Cheguemo-nos a elle com verdadeiro 
corafao, revestidos d’huma completa fe, 
tendo os cora^oes purificados de conscien¬ 
cia ma, e lavados os corpos com agoa 
limpa, 

23 Conservemos firme a profissao da nos- 
sa esperanca, (porque fiel he o que fez a 
promessa.) 

24 E consideremo-nos huns aos outros, 
para nos estimularmos a caridade, e a boas 
obras : 

25 Nao abandonando a nossa congrega- 
fao, como he costume d’alguns, mas alen- 
tando nos, e tanto mais, quanto virdes que 
se chega o dia. 

26 Porque se nos peccamos voluntaria- 
mente, depois de termos recebido o conhe- 
cimento da verdade, ja nao resta mais hostia 
pelos peccados, 

27 Senao huma esperanca terrivel do 
juizo, e o ardor de hum fogo zeloso, que na 
de devorar aos adversaries. 

28 Se algum quebranta a Lei de Moy- 
ses, sendo-lhe provado com duas, ou tres 
testemunhas, morre sem delle se ter com- 
missera^ao alguma : 

29 Pois quanto maiores tormentos credes 
vos que merece o que pizar aos pes ao 
Filho de Deos, e tiver em conta de profano 
o sangue do Testamento, em que foi santifi¬ 
cado, e que ultrajar ao espirito da gra^a? 

30 Porque nos sabemos quem he o que 
disse: A mim pertence a vinganca, e eu 
recompensarei. E outra vez: Julgara pois 
o Senhor ao seu povo. 

31 He horrenda cousa cahir nas maos do 
Deos vivo. 

32 Trazei pois a memoria os dias pri- 
meiros, em que depois de haverdes sido 
illuminados, soffrestes grande combate de 
trabalhos: 

33 Pois por huma parte com opprobrios, 
e tribulajoes fostes na verdade feitos hum 
espectaculo : e por outra. fostes feitos com- 
panheiros dos que se achavao no mesmo 
estado. 

34 Porque nao so vos compadecestes dos- 
encarcerados, mas levastes com contenta— 
mento, que vos roubassem as vossas fazen-^- 
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das, conhecendo que tendes patrimonio mais 
excellente, e duravel. 

35 Nao queirais pois perder a vossa con- 
fianca, que tem hum erescido galardao. 

36 Porque vos he necessaria a paciencia: 
para que fazendo a vontade de Deos, alcan- 
ceis a promessa. 

37 Porque ainda dentro d’hum pouco- 
chinho de tempo, o que ha de vir, vira, e 
nao tardara: 

38 Mas o meu justo vive da fe: porem 
se elle se apartar, nao agradara a minha 
alma. 

39 Mas nos outro£ nao somos filhos de 
apartamento para perdif ao : senao da fe 
para lucro da alma. 

CAPITULO XI. 
Definiqao do que he a Fe. Prova o Apos- 

tolo a forqa da fe pelos sens effeitos. 
Grandes cousas, que por ella obrdrao os 
antigos Padres des de Abel ate os Profe- 
tas. Elies esperarao sem nbs a recompen- 
sa, mas nao a hao de receber sem nbs. 

E pois a fe a substancia das cousas que 
se devem esperar, hum argumento das 

cousas que nao apparecem. 
2 Porque por esta alcanyarao testemunho 

os antigos. 
3 Pela fe he que nos entendemos que 

forao formados os seculos pela’ palavra de 
Deos: para que o visivel fosse feito do in- 
visivel. 

4 Pela fe he que offereceo Abel a Deos 
muito maior sacrificio que Cairn, pela qual 
alcancou testemunho de que era justo, dan- 
do Deos testemunho a seus dons, e elle 
estando morto, ainda falla por ella. 

5 Pela fe he que foi trasladado Henoc, 
para que nao visse a morte, e nao foi acha- 
do: por quanto Deos o trasladou: porque 
antes desta trasladacao teve testemunho de 
haver agradado a Deos. 

6 Assim que sem fe he impossivel agra- 
dar a Deos. Por quanto he necessario que 
o que se chega a Deos creia que ha Deos, e 
que he remunerador dos que o busjao. 

7 Pela fe he que Noe, depois que rece- 
beo resposta de cousas, que ainda senao viao, 
temendo foi aparelhando huma area, para 
lirramento da sua casa, pela qual condem- 
nou ao mundo: e foi constituido herdeiro 
da justipa, que he pela fe. 

8 Pela fe he que aquelle que he chamado 
Abrahao obedeceo para sahir em demanda 
da terra, que havia de receber por heranpa : 
e sahio, nao sabendo aonde hia. 

9 Pela fe he que elle se deixou hear na 
Terra da promessa, como em terra alheia, 
habitando em cabanas com Isaac, e Jacob 
herdeiros com elle da mesma promessa. 

10 Porque esperava a Cidade que tem 
fundamentos: cujo arquitecto, e fundador 
he Deos. 
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11 Pela fe ate a mesma Sara, que era 
esteril recebeo a virtude para conceber, ain¬ 
da fora do tempo da idade: porque creo 
que era fiel o que lho havia promettido. 

12 Por isto ate d’hum so homem (e esse 
ja como morto) sahio huma posteridade tao 
numerosa, como as estrellas do Ceo, e co¬ 
mo a area innumeravel, que esta a borda 
do mar. 

13 Na fe morrerao todos estes, sem terem 
recebido as promessas, mas vendo-as de 
longe, e saudando-as, e confessando que 
elles erao peregrinos, e hospedes sobre a 
terra. 

14 Porque os que isto dizern, declarao 
que buscao a patria. 

15 E se elles tivessem por certo memoria 
daquella donde sahlrao, tinhao na verdade 
tempo de tornarem para ella : 

16 Mas agora aspirao a outra melhor, 
isto he, a Celestial. Por isso Deos nao se 
dedigna de se chamar Deos defies: porque 
lhes apparelhou huma Cidade. 

17 Pela fe he que Abrahao offereceo a 
Isaac, quando foi provado, e offereceo a seu 
filho unigenito, aquelle que havia recebido 
as promessas : 

18 A quem se havia dito: Porque d’l- 
saac he que ha de sahir a estirpe, que ha de 
ter o teu nome : 

19 Considerando que Deos o podia re- 
suscitar ate dentre os mortos : por onde elle 
o recobrou tambem nesta representacao. 

20 Pela fe abenpoou tambem Isaac a 
Jacob, e a Esau acerca das cousas, que 
haviao de vir. 

21 Pela fe he que Jacob, estando para 
morrer, abenfoou a cada hum dos filhos de 
Jose : e adorou a summidade da sua vara. 

22 Pela fe he que Jose, quando estava 
para morrer, fez menjao da partida dos 
filhos de Israel, e dispoz sobre os seus ossos. 

23 Pela fe he que depois de nascido 
Moyses, o tiverao seus pais escondido tres 
mezes, porque o virao menino formoso, e 
nao temerao o mandamento do Rei. 

24 Pela fe he que Moyses depois de 
grande, disse que nao era filho da filha de 
Farao, 

25 Escolhendo antes ser affligido com o 
povo de Deos, que gozar da complacencia 
transitoria do*peccado, 

26 Tendo por maiores riquezas o oppro- 
brio de Christo, que os thesouros dos Egyp- 
cios : porque olhava para a recompensa. 

27 Pela fe he que elle deixou o Egypto, 
nao temendo a sanha do Rei: porque es- 
teve firme, como se vira ao invisivel. 

28 Pela fe he que elle celebrou a Pas- 
coa, e o derramamento do sangue: para que 
os nao tocasse, o que matava aos primo- 
genitos. 

29 Pela fe he que elles passarao o mar 
Vermelho, como por terra secca: tentando 
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a mesma pfissagem os Egypcios, forao sor- 
vidos das ondas. 

30 Pela fe he que eahirao os muros de 
Jerico, depois do sitio de sete dias. 

31 Pela fe he que Rahab, que era huma 
prostituta, nao pereceo com os incredulos, 
vecebendo aos espias com paz. 

32 E que mais direi eu ainda? Faltar-me 
Ilia pois o tempo, se eu quizer fallar de 
Gedeao, de Barac, de Sansao, de Jefte, de 
David, de Samuel, e dos Profetas : 

33 Que pela fe conquistarao Reinos, 
obrarao acpoes de justipa, alcancarao as pro- 
messas, taparao as bocas dos leoes, 

34 Suspenderao a violencia do fogo, evi- 
tarao o fio da espada, convalesceraO de en- 
Fermidades, forao fortes na guerra, pozerao 
em fugida exercitos estrangeiros : 

35 As mulheres recobrarao os seus filhos 
mortos por meio da resurreipao : e huns fo¬ 
rao estirados nao querendo resgatar a sua 
vida, por alcancarem melhor resurreipao. 

36 Outros porem soffrerao ludibriosj e 
apoutes, e alem disto cadeias, e prizoes : 

37 Elies forao apedrejados, forao serra- 
dos pelo meio, forao tentados, forao mor¬ 
tos ao fio da espada^ elles andarao vagabun- 
dos, cobertos de pelles d’ovelhas, de pelles 
de cabras, necessitados, angustiados, afflic- 
tos : 

38 Huns homens de que o Mundo nao 
era digno: errantes nos desertos, nos mon- 
tes, e escondendo-se nas covas, e nas caver- 
nas da terra. 

39 E todos estes provados pelo testemu- 
nho da fe, ainda com tudo nao receberao a 
recompensa promettida, 

40 Tendo disposto Deos alguma cousa 
melhor a nosso favor, para que elles, sem 
nos, nao fossem consummados. 

CAPITULO XII. 
Evhorta Paulo os Hebreos a soffrer a ex- 

emplo dos antigos justos, e sobre tudo a 
exemplo de Jesu Christo. Todo o filho he 
advertido por seu pai. Deos nos trata 
como illegitimos, se elle nos nao castiga. 
Convida-os a viver em paz, e concordia, a 
loner, e obedecer a Deos. 

POR isso tendo tambem posta sobre 
nos huma tao grande nuvem de teste- 

munhas, deixando todo o pezo que nos 
detem, e o peccado que nos cerca, corramos 
pela paciencia ao combate, que nos esta 
proposto : 

2 Pondo os olhos no Author, e consum- 
mador da fe, Jesus, o qual havendo-lhe sido 
proposto gozo, soffreo a Cruz, desprezando 
a ignominia, e esta assentado a direita do 
Throno de Deos. 

3 Considerai pois attentamente aquelle, 
que soffreo tal contradicpao dos peccadores 
contra a sua pessoa: para que nao vos fa- 
tigueis, desfalecendo em vossos animos 

[Port. Test.] 

4 Pois ainda nao tendes resistido ate der- 
ramar o sangue, combatendo contra o pec¬ 
cado : 

5 E estais esquecidos daquella consola- 
pao, que vos falla como a filhos, dizendo : 
Filho meu, nao desprezes a correcpao do 
Senhor: nem te des-animes quando por elle 
es reprehendido. 

6 Porque 0 Senhor castiga ao que ama : 
e apouta a todo o que recebe por filho. 

7 Perseverai firmes ria correcpao. Deos 
se vos offerece como a filhos: porque qual 
he o filho, a quem nao corrige seu pai ? 

8 Mas se estais fora da correcpao, da 
qual todos tern sido feitos participantes: 
logo sois bastardos, e nao filhos legitimos. 

9 Depois disto, se na verdade tivemos a 
nossos pais carnaes, que nos corrigiao, e os 
olhavamos com respeito : como nao obede- 
ceremos muito mais ao Pai dos espiritos, e 
viveremos ? 

10 E aqiielles na verdade em tempo de 
poucos dias nos corrigiao segundo a sua 
vontade: mas este castiga-nos, altendendo 
ao que nos he proveitoso, para receber a 
sua santifica^ao. 

11 Ora toda a correcfao ao presente na 
verdade nao parece ser de gozo, senao de 
tristeza: mas ao depois dara hum fruto 
mui saboroso de justipa, aos que por ella 
tern sido exercitados. 

12 Pelo que levantai essas vossas maos 
remissas, e esses vossos joelhos enfraque- 
cidos: 

13 E dai passos direitos com os vossos 
pes : para que o que claudica nao se des- 
vie, antes porfm seja sanado. 

14 Segui a paz com todos, e a santidade, 
sem a qual ninguem vera a Deos: 

15 Attend end o a que nenhum falte a 
grapa de Deos : a que nenhuma raiz de 
amargura, brotando para sima vos impida, 
e por ella sejao muitos contaminados. 

16 Que nao haja algum fornicario, ou 
profano, como Esau: o qual por huma 
vianda vendeo a sua primogenitura : 

17 Sabei porem que desejando elle 
ainda depois herdar a benpao, foi rejeita- 
do : porque nao achou lugar de arrepen- 
dimento, ainda que o sollicitou com lagri- 
mas. 

18 Porque nao vos haveis ainda chega- 
do ao monte palpavel, e ao fogo incen- 
dido, e ao turbilhao, e a obscuridade, e ft 
tempestade, 

19 E ao som da trombeta, e a voz das 
palavras, que os que a ouvirao, supplicarao 
que nao se lhes fallasse mais. 

20 Porque nao podiao soffrer o que se 
intimava: Se ate hum animal tocar o 
monte, sera apedrejado. 

21 E assim era terrivel o que se via. 
Moyses chegou a dizer: Eu estou todd 
espavorido, e todo tremendo. 
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22 Mas vos chegastes ao monte de 
Siao, e a Cidade do Deos vivo, & Jerusa¬ 
lem Celestial, e ao Congresso de muitos 
milhares de Anjos, 

23 E a Igreja dos primogenitos, que 
estao escritos nos Ceos, e a Deos, que he 
o Juiz de todos, e aos espiritos dos justos 
consummados, 

24 E a Jesus Mediador do novo Testa- 
mento, e a aspersao do sangue, que falla 
melhor que o de Abel. 

25 Olhai nao desprezeis ao que falla. 
Porque se nao escaparao aquelles, que 
desprezavao ao que lhes fallava sobre a 
terra: muito menos nos-outros, se despreza- 
mos ao que nos falla do Ceo: 

26 Cuja voz moveo entao a terra: mas 
agora faz huma promessa, dizendo: Ainda 
huma vez: e eu moverei, nao so a terra, 
mas tambem o Ceo. 

27 Ora isto que diz, Ainda huma vez : 
declara a mudanpa das cousas moviveis, 
como cousas feitas, para que permanepao 
aquellas, que sao immoveis. 

28 Assim que recebendo nos hum Reino 
immovivel, temos grata: pela qual agra- 
dando a Deos, o sirvamos com temor e 
reverencia. 

29 Porque o nosso Deos he hum fogo 
consumidor. 

CAPITULO XIII. 
Exhorta o Apostolo aos Hebreos a prdtica 

das virtudes. Quer que elles imitem aos 
seus Bispos. Que fujao de doutrinas es- 
tranhas. Recommenda a caridade com os 
pobres, e a obediencia aos Pre/ados. Pede 
oragoes por si, e promette as suas pelos 
outros. Conclue com varias suudagoes. 

ERMANECA entre vos a caridade fra¬ 
ternal. 

2 E nao vos esquepais da hospitalidade, 
porque por esta alguns, sem o saberem, hos- 
pedarao Anjos. 

3 Lembrai-vos dos prezos, como se esti- 
vesseis juntamente em cadeias com elles: e 
dos afflictos, como se tambem vos habitas- 
seis no mesmo corpo. 

4 Seja por todos tratado com honra o 
matrimonio, e o leito sem macula. Por¬ 
que Deos julgara aos fornicarios, e aos 
adulteros. 

5 Sejao os vossos costumes sem avareza, 
contentando-vos com as cousas presentes: 
porque elle disse: Nao te deixarei, nem te 
desampararei : 

6 De maneira que digamos com confi- 
anpa: O Senhor he quern me ajuda: nao 
temerei cousa que me possa fazer o ho- 
mem. 

7 Lembrai-vos dos vossos Prelados, que 
vos fallhrao a palavra de Deos: cuja fe ha- 
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veis de imitar, considerando qual haja sido 
o fim da sua conversapao. 

8 Jesu Christo era hontem, e he hoje : 
o mesmo tambem sera por todos os seculos. 

9 Nao vos deixeis tirar. do caminho por 
doutrinas varias, e estranhas. Porque he 
muito bom fortificar o corapao com a grapa, 
nao com viandas: que nao aproveitarao aos 
que andarao nellas. 

10 Nos temos hum Altar, do qual os 
Ministros do Tabernaculo nao tem facul- 
dade de comer. 

11 Porque os corpos daquelles animaes, 
cujo sangue he mettido pelo Pontifice no 
Santuario para expiapao do peccado, sao 
queimados fora dos arraiaes. 

12 Pelo que tambem Jesus, para que 
santiflcasse ao povo pelo seu sangue, pa- 
deceo fora da porta. 

13 Saiamos pois a ella fora dos arraiaes, 
levando sobre nos o seu opprobrio. 

14 Porque nao temos aqui Cidade de 
permanente, mas vamos buscando a futura. 

15 Offerepamos pois por elle a Deos 
sem cessar sacrificio de louvor, isto he o 
fruto dos labios, que confessao o seu nome, 

16 E nao vos esquepais de fazer bem, e 
de repartir dos vossos bens com os outros : 
porque com taes offrendas he que Deos se 
da por obrigado. 

17 Obedecei a vossos superiores, e sede- 
lhes sujeitos. Porque elles velao, como 
quem ha de dar conta das vossas almas, 
para que facao isto com gozo, e nao ge- 
mendo: pois isto he huma cousa que vos 
nao convem. 

18 Orai por nos: porque temos a con- 
fianpa de dizer que em nenhuma cousa nos 
accusa a consciencia desejando em tudo 
portar-nos bem. 

19 E com mais instancia vos rogo que 
fapais isto, para que eu vos seja mais de- 
pressa restituido. 

20 E o Deos de paz, que resuscitou dos 
mortos pelo sangue do Testamento eterno 
a Jesu Christo Senhor nosso, grande Pastor 
das ovelhas, 

21 Vos fapa idoneos em todo o bem, 
para que facais a sua vontade: fazendo elle 
em vos o que seja agradavel a seus olhos 
por Jesu Christo : ao qual he dada gloria 
pelos seculos dos seculos. Amen. 

22 Mas rogo-vos, irmaos, que soffrais 
esta palavra de exhortapao. Porque pouco 
foi o que vos escrevi. 

23 Sabei, que nosso irmao Timotheo 
esta em liberdade: eu (se elle vier com 
presteza) irei com elle ver-vos. 

24 Saudai da minha parte aos vossos 
Prelados, e a todos os Santos. Os nossos 
irmaos de Italia vos saudao. 

25 A grapa seja com todos vos. Amen.. 
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CAPITULO T. 
Os fieis devem-se alegrar com as tribulaqoes, 

e pedir a Deos a sabedoria. Deos ndo he 
author do tnal, mas sim de todo o bem. A 
verdadeira religido consiste nas boas obras. 

T’lAGO, servo de Deos, e de nosso Senhor 
x Jesu Christo, as doze Tribus, que estao 

dispersas, saude. 
2 Meus irmaos, tende por hum motivo 

da maior alegria para vos as diversas tribu- 
layoes, que vos succedem: 

3 Sabendo que a prova da vossa fe pro- 
duz a paciencia. 

4 Ora a paciencia deve ser perfeita nas 
suas obras: a fim de que vos sejais per- 
feitos, e completos nao faltando em cousa 
alguma. 

5 E se algum de vos necessita de sabe¬ 
doria peya-a a Deos, que a todos da libe- 
ralmente e nao impropera: e. ser-lhe-ha 
dada. 

6 Mas peya-a com fe, sem hesitacao 
alguma: porque aquelle, que duvida, he 
semelhante a onda do mar, que he agita- 
da, e levada d’huma parte para a outra 
pela violencia do vento : 

7 Nao cuide pois este tal que alcancara 
do Senhor alguma cousa. 

8 O homem, que tem o espirito repar- 
tido, he inconstante em todos os seus ca- 
minhos. 

9 Aquelle porem de nossos irmaos, que 
he d’huma condiyao baixa, glorie-se na 
sua exaltayao: 

10 Pelo contrario o que he rico, na sua 
baixeza, porque elle passara como a flor 
da herva: 

11 Porque bem como ao sahir com ardor 
o Sol, a herva logo de seca, e a flor cahe, e 
perde a gala da sua belleza: assim tambem 
se murchara o rico nos seus caminhos. 

12 Bemaventurado o homem, que soffre 
com paciencia a tentayao: porque depois 
que elle tiver sido provado, recebera a 
coroa da vida, que Deos tem promettido 
aos que o. amao. 

13 Ninguem, quando he tentado, diga, 
que Deos he o que o tenta: porque Deos 
he incapaz de tentar para o mal: e elle a 
ninguem tenta. 

14 Mas cada hum he tentado pela sua 
propria concupiscencia, que o abstrahe, e 
allicia. 

15 Depois quando a concupiscencia con- 
cebeo, para ella o peccado: e o peccado 

quando tiver sido consummado, gera a 
morte. 

16 Nao queirais pois errar, irmaos meus 
muito amados. 

17 Toda a dadiva em extremo excellente, 
e todo o dom perfeito vem la de sima, e 
desce do Pai das luzes, no qual nao ha 
mudanya, nem sombra alguma de variayao. 

18 Porque de pura vontade sua he que 
elle nos gerou pela palavra da verdade; a 
fim de que sejamos como as primicias das 
suas creaturas. 

19 Vos o sabeis, meus delectissimos ir¬ 
maos. Assim cada hum de vos seja promp- 
to para ouvir: porem tardo para fallar, e 
tardo para se irar. 

20 Porque a ira do homem nao cumpre 
a justiya de Deos. 

21 Pelo que renunciando a toda a im- 
mundicia, e abundancia de malicia, rece- 
bei com mansidao a palavra, que em vos 
foi enxertada, e que pode salvar as vossas 
almas. 

22 Sede pois fazedores da palavra, e nao 
ouvidores tao somente, enganando-vos a 
vos mesmos. 

23 Porque se algum he ouvinte da pa¬ 
lavra, e nao fazedor; este sera comparado 
a hum homem que contempla n’hum es- 
pelho o seu rosto nativo: 

24 Porque se considerou a si mesmo, e 
se foi, e logo se esqueceo qual haja sido. 

25 Mas o que contemplar na Lei per¬ 
feita que he a da liberdade, e perseverar 
nella, sendo nao ouvinte esquecediyo, mas 
fazedor de obra: este sera bemaventurado 
no seu feito 

26 Se algum pois cuida que tem religiao, 
nao refreando a sua lingua, mas seduzindo 
o seu corayao, a sua religiao he va. 

27 A religiao pura, e sem macula aos 
olhos de Deos e nosso Pai, consiste nisto : 
Em visitar os orfaos, e as viuvas nas suas 
afflicyoes, e em se conservar cada hum a si 
isento da corrupyao deste seculo. 

CAPITULO II. 
Que se ndo deve J'azer accepqdo de pessoas. 

Que se devem estimar os pobres. Que o 
que quebra a Lei num so preceito, jica rco 
de os ter quebrado todos. Que a Je sem 
obras he morta. 

IV/TEUS Irmaos, nao queirais por a fe da 
gloria de nosso Senhor Jesu Christo 

em accepyao de pessoas. 
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2 Porque se entrar no vosso congresso 
algum varao que tenha annel d'ouro com 
vestido precioso, e entrar tambem hum 
pobre com vestido humilde, 

3 E se attenderdes ao que vem vestido 
magnificamente, e lhe disserdes: Tu as- 
senta-te aqui neste lugar que te compete : 
e disserdes ao pobre: Deixa-te estar para 
alii em pe; ou assenta-te aqui abaixo do 
estrado de meus pes : 

4 Nao he certo que fazeis distinpao 
dentro de vos mesmos, e que sois juizes 
de pensamentos iniquos? 

5 Ouvi, meus dilectissimos irmaos, por 
ventura nao escolheo Deos aos que erao 
pobres neste Mundo, para serem ricos na 
fe, e herdeiros do Reino, que o mesmo 
Deos prometteo aos que o amao? 

6 E vos pelo contrario deshonrais o 
pobre. Nao sao os ricos, os que vos op- 
primem com o seu poder, e nao sao elles 
os que vos trazem por forpa aos Tribunaes 
da Justipa? 

7 Nao blasfemao elles o bom nome, que 
tern sido invocado sobre vos? 

8 Se vos com tudo cumpris a Lei real 
conforme as Escrituras: Amaras a teu 
proximo como a ti mesmo: fazeis bem : 

9 Mas se vos fazeis acceppao de pessoas, 
commetteis nisso hum peccado, sendo con- 
demnados pela Lei como transgressores : 

10 Porque qualquer que tiver guardado 
toda a Lei, e faltar em hum so ponto, fez-se 
reo de ter violado todos. 

11 Porque aquelle que disse, Nao com- 
metteras adulterio, tambem disse, Nao ma- 
taras. Se tu pois matares, ainda que nao 
adulteres, fizeste-te transgressor da Lei. 

12 Fallai pois de tal sorte, e de tal sorte 
obrai, como quem principia a ser julgado 
pela Lei da liberdade. 

13 Porque se fara juizo sem misericordia 
hquelle, que nao usou de misericordia: mas 
a misericordia triunfa sobre o juizo. 

14 Que aproveitara, irmaos meus, a hum 
que diz, que tern fe, senao tern obras ? Acaso 
podello-ha salvar a fe ? 

15 Se hum irmao porem, ou huma irma 
estiverem nus, e lhes faltar o alimenlo quo- 
tidiano, 

16 E lhes disser algum de vos : Ide em 
paz, aquentai-vos e fartai-vos; e nao lhes 
derdes o que hao de mister para o corpo, de 
que lhes aproveitara ? 

17 Assim tambem a fe,se nao tiver obras, 
he morta em si mesma. 

18 Podera logo algum dizer: Tu tens a 
fe, e eu tenho as obras, mostra-me tu a tua 
fe sem obras: e eu te mostrarei a minha fe 
pelas minhas obras. 

19 Tu cres que ha hum so Deos: Fazes 
bem: mas tambem os demonios o crem, e 
estremeeem. 

‘20 Queres tu pois saber, 6 homen vao, 
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que a fe sem obras he morta? 
21 Nao he assim, que nosso pai Abrahao 

foi justificado pelas obras, offerecendo a seu 
filho Isaac sobre o Altar? 

22 Nao ves, como a fe acompanhava as 
suas obras: e que a fe foi consummada pe¬ 
las obras ? 

23 E se cumprio a Escritura, que diz : 
Abrahao creo a Deos, e lhe foi imputado a 
justipa, e foi chamado amigo de Deos. 

24 Nao vedes como pelas obras he justi¬ 
ficado o homem, e nao pela fe somente? 

25 Do mesmo modo ate Rahab, sendo 
huma prostituta, nao foi ella justificada pelas 
obras, recebendo os mensageiros, e fazendo- 
os sahir por outro caminho ? 

26 Porque bem como hum corpo sem 
espirito he morto, assim tambem a fe sem 
obras he morta. 

CAPITULO III. 
Damrtos, que nascem da md Lingua. Quanto 

ella custa a refrear. Differentia entre a 
sabedoria do Mundo, e a sabedoria do 
Ceo. 

AO queirais, irmaos meus, fazer-vos 
muitos de vos Mestres, sabendo que 

vos expondes a hum juizo mais severo. 
2 Porque todos nos tropepamos em mui- 

tas cousas. Se algum nao tropepa em 
qualquer palavra: este he varao perfeito : 
elle pocle tambem suster com o freio a todo 
o corpo. 

3 E se pomos freio nas bocas dos ca- 
vallos, para que nos obedepao, tambem 
governamos todo o corpo delles. 

4 Vede tambem as naos, ainda que sejao 
grandes, e se achem agitadas de impetuosos 
ventos, com hum pequeno leme se voltao 
para onde quizer o impulse do que as go- 
verna. 

5 Assim tambem a lingua pequeno mem¬ 
bra he na verdade, mas de grandes cousas 
se gloria. Vede como hum pouco de fogo 
nao abraza hum grande bosque ! 

6 Tambem a lingua he hum fogo, hum 
Mundo de iniquidade. Entre os rmssos 
membros se conta a lingua, a qual con- 
tamina todo o corpo, e tisna a roda do 
nosso nascimento, inflammada do fogo do 
inferno. 

7 Porque toda a natureza de alimarias, 
e de aves, q de serpentes, e de peixes do 
mar se doma, e a natureza humana as tern 
domado todas: 

8 Pordm a lingua nenhum homem a 
pode domar: ella he hum mal inquieto, 
esta cheia de veneno mortifero. 

9 Com ella louvamos a Deos e Pai: e 
com ella amaldipoamos aos homens, que 
forao feitos a semelhanpa de Deos. 

10 De huma mesma boca procede a 
bencao, e a maldicao. Nao convem, meus- 
irmaos, que isto assim seja. 
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11 Por ventura huma fonte lanf a por huma 
mesma bica agua doce, e agua amargosa ? 

12 Acaso, irmaos meus, pode huma fi- 
gueira dar uvas, ou huma videira dar figos ? 
Assim huma fonte d’agua salgada nao pode 
dar agua doce. 

13 Quem he entre vos-outros sabio, e 
instruido ? Mostre pela boa conversafao as 
suas obras em mansidao de sabedoria. 

14 Mas se tendes hum zelo amargo, e 
reinarem contendas em vossos corayoes: nao 
vos glorieis, nem sejais mentirosos contra a 
verdade : 

15 Porque esta nao he a sabedoria, que 
vem la do alto : mas he huma sabedoria 
terrena, animal, diabolica. 

16 Porque onde ha ciume e contenda : 
alii ha inconstancia, e toda a obra ma. 

17 A sabedoria porem, que vem la. de 
cima, primeiramente he na verdade casta, 
depois pacifica, moderada, docil, suscep- 
tivel de todo o bem, cheia de misericor- 
dia, e de bons fructos, nao julga, nao he 
dissimulada. 

18 Ora o fructo da justipa se sem&a em 
paz, por aquelles que fazem obras de paz. 

CAPITULO IV. 
A concupiscencia he a causa das divisbes. 

O amigo do Mundo he inimigo de Deos. 
He necessario submettermo-nos a Deos, 
resistir ao demonio, chorar, humilharmo- 
nos, fugir da maledicencia. 

ONDE vem as guerras e contendas 
entre vos ? Nao vem ellas deste prin- 

cipio ? das vossas concupiscencias, que com- 
batem em vossos membros ? 

2 Cubi^ais, e nao tendes o que quereis: 
matais, e invejais : e nao podeis alcan^ar 
o que desejais: litigais, e fazeis guerra, e 
nao tendes o que pertendeis, porque nao 
pedis. 

3 Pedis, e nao recebeis : e isto porque 
pedis mal: para satisfazerdes as vossas 
paixoes. 

4 Adulteros, nao sabeis que a amizade 
deste mundo, he inimiga de Deos? Logo 
todo aquelle que quizer ser amigo deste 
seculo, se constitue inimigo de Deos. 

5 Acaso imaginais vos, que em vao diz 
a Escritura : Que o espirito, que liabita em 
vos, vos ama com ciume? 

6 Porem da maior graja. Por isso diz : 
Deos resiste aos soberbos, e da a sua grata 
aos humildes. 

7 Sede logo sujeitos a Deos, e resisti ao 
diabo, e elle fugira de vos. 

8 Chegai-vos para Deos, e elle se ehe- 
gara para vos. Lavai, peccadores, as maos: 
e os que sois de animo dobrado, purificai 
os cora^oes. 

9 Afiligi-vos a vos mesmos, e lamentai, 
e chorai: converta-se o vosso riso em pran- 
to, e a vossa alegria em tristeza. 

10 Humilhai-vos na presenya do Senhor, 
e elle vos exaltara. 

11 Irmaos, nao falleis mal huns dos 
outros. O que detrahe de seu irmao, ou 
o que julga a seu irmao, detrahe da Lei, 
e julga a Lei. Se tu porem julgas a Lei: 
nao es observador della, mas fazes-te seu 
juiz. 

12 Nao ha mais que hum Legislador, 
hum Juiz, que pode perder, e que pode 
salvar. 

13 Mas tu quem es, que julgas a teu 
proximo ? Pois vede agora como vos vos 
portais os que dizeis : Hoje, ou a manha 
iremos aquella Cidade, e demorar-nos-hemos 
alii sem duvida hum anno, e commerceare- 
mos, e faremos o nosso lucro : 

14 Sendo que vos nao sabeis o que suc- 
cedera a manha. 

15 Porque que cousa he a vossa vida ? 
he hum vapor, que apparece por hum pouco 
de tempo, e que depois se desvanecera; 
em vez de dizerdes : Se o Senhor quizer. 
E: Se nos vivermos, faremos esta, ou aquel¬ 
la cousa. 

16 Mas vos pelo contrario elevais-vos 
nos vossos presumidos pensamentos. Toda 
a presump^ao tal como esta, he maligna. 

17 Aquelle pois, que sabe fazer o bem, 
e nao no faz, pecca. 

CAPITULO V. 
Os ricos avarentos serao castigados severa- 

mente. A paciencia nas tribulagoes. 
Devem-se fugir os juramentos. Forca da 
oragao dojusto. 

~CTA vos agora, 6 ricos, chorai, dando 
urros na considerafao das vossas mi- 

serias, que virao sobre vos. 
2 As vossas riquezas apodrecerao : e os 

vossos vestidos tem sido comidos da traja. 
3 O vosso ouro, e a vossa prata se en- 

ferrujarao: e a ferrugem delles dara tes- 
temunho contra vos, e devorara a vossa 
came como hum fogo. Ajuntastes para 
vos hum thesouro de ira, la para os dias 
ultimos. 

4 Sabei, que o jornal, que vos reti- 
vestes, aos trabalhadores, que ceifarao os 
vossos campos, clama: e que os seus gritos 
subirao ate os ouvidos do Senhor dos exer- 
citos. 

5 Tendes vivido em delicias sobre a terra, 
e em dissolufoes haveis cevado os vossos 
corayoes, para o dia do sacrificio. 

6 Condemnastes, e matastes o justo, sem 
que elle vos resistisse. 

7 Tende pois paciencia, irmaos, ate a 
vinda do Senhor. Vos bem vedes como 
o lavrador na expecta^ao de recolher' pre- 
cioso fructo da terra, esta esperando pacien- 
temente que venhao as chuvas temporas, e 
serodias. 

8 Esperai pois tambem vos-outros com 
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pacieneia, e fortalecei os vossos corapoes : 
porque a vinda do Senhor esta proxima. 

9 Nao vos resintais, irmaos, huns contra 
os outros, para que nao sejais julgados. 
Olhai que o Juiz esta diante da porta. ' 

10 Tomai, irmaos, por exemplo do fim que 
tem a afflicp ao, o trabalho, e a pacieneia, aos 
Profetas: que fallarao em nome do Senhor: 

11 Vede que temos por bemaventurados 
aos que soffrerao. Vos ouvistes qual foi a 
pacieneia de Job, e vistes o fim do Senhor, 
porque o Senhor he misericordioso, e com- 
passivo. 

12 Mas antes de todas as cousas, irmaos 
meus, nao jureis nem pelo Ceo, nem pela 
terra, nem fapais outro qualquer juramento. 
Mas seja a vossa palavra : Sim, sim : Nao, 
nao: para que nao caiais debaixo do juizo. 

13 Estatriste algum devos? ore: Esta 
alegre ? cante louvores a Deos. 

14 Esta entre vos algum enfermo ? chame 
os Presbyteros da Igreja, e estes fapao ora- 

pao sobre elle, ungindo-o com oleo em nome 
do Senhor. 

15 E a orapao da fd salvara o enfermo, e 
o Senhor o alliviara: e se estiver em alguns 
peccados, ser-lhe-hao perdoados. 

16 Confessai pois os vossos peccados 
huns aos outros, e orai huns pelos outros, 
para serdes salvos : porque a orapao do 
justo sendo fervorosa pode muito. 

17 Elias era hum homem semelhante a 
nos outros, sujeito a padecer: e fez orapao, 
para que nao chovesse sobre a terra, e por 
tres annos e seis mezes nao choveo. 

18 E ouro de novo : e o Ceo deo chuva 
e a terra deo o seu fructo. 

19 Meus irmaos, se algum dentre vos se 
extraviar da verdade, e algum outro o metter 
a caminho : 

20 Deve saber, que aquelle, que fizer 
converter a hum peccador do erro do seu 
descaminho, salvara a sua alma da morte, e 
cobrirh a multidao dos peccados. 

EPISTOLA I. DE S. PEDRO APOSTOLO. 

-- 

CAPITULO I. 
Deos nos chamou pela ft a vida eterna. Os 

Profetas o predisserao. A nossa vida deve 
ser pura. O sangue de Jesu Christo, que 
foi o preqo da nossa redempqao, a isso nos 
obriga. 

EDB.0 Apostolo de Jesu Christo, aos 
Estrangeiros que estao dispersos pelo 

Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, e Bithy- 
nia, escolhidos 

2 Segundo a presciencia de Deos Padre, 
para receberem a santificapao no Espirito, 
para prestarem obediencia a Deos, e terem 
parte na aspersao do sangue de Jesu Christo: 
Graf a,‘e paz vos seja multiplicada. 

3 Bemdito seja o Deos e Pai de nosso 
Senhor Jesu Christo, que, segundo a gran- 
deza de sua misericordia, nos regenerou 
para a esperanfa da vida, pela resurreipao 
de Jesu Christo d’entre os mortos, 

4 Para huma heranpa incorruptivel, e que 
nao pode contaminar-se, nem murchar-se, 
reservada nos Ceos para vos-outros, 

5 Que sois guardados na virtude de 
Deos por fe para a salvapao que esta ap- 
parelhada para se manifestar no ultimo 
tempo. 

6 No qual vos exultareis, ainda que ao 
presente convem que sejais affligidos hum 
pouco de tempo com varias tentapoes : 

7 Para que a prova da vossa fe, muito 
mais preciosa que o ouro (o qual he acriso- 
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lado com o fogo) se ache digna de louvor, 
e gloria, e honra, quando Jesu Christo for 
manifestado: 

8 Ao qual vos amais, posto que o nao 
vistes : no qual vos credes, posto que o 
nao vedes ainda agora: mas crendo, exul- 
tais com huma alegria ineffavel, e cheia 
de gloria: 

9 Alcancando o fim da vossa fe, que he 
a salvapao das vossas almas. 

10 Da qual salvapao os Profetas, que 
vaticinarao da grapa, que havia de vir a 
vos-outros, inquirirao, e indagarao muito : 

11 Esquadrinhando em que tempo e em 
que conjunctura o Espirito de Christo que 
lhes assistia, sinalava esta grapa: annuncian- 
do antes os soffrimentos que se haviao de 
verificar em Christo, e as glorias que os se- 
guiriao : 

12 Aos quaes foi revelado, que nao para 
si mesmos, senao para v.os-outros adminis- 
travao as cousas, que agora vos tem sido 
annunciadas por aquelles, que vos pregarao 
e Evangelho, havendo sido enviado do Ceo 
o Espirito Santo ao qual os mesmos Anjos 
desejao ver. 

13 Por tanto cingidos os lombos da vossa 
mente, vivendo com temperanpa, esperai in- 
teiramente naquella grapa, que vos he offere- 
cida, para a manifestap ao de Jesu Christo : 

14 Assim como filhos obedientes, nao vos 
conformando com os desejos que antes ti- 
nheis na vossa ignorancia: 



f. S. PEDRO II. 

15 Mas segundo he Santo aquelle que 
vos ehamou : sede vos tambem santos em 
todas as acf oes : 

16 Porque escrito esta: Santos sereis, 
porque eu sou Santo. 

17 E se invocais como pai aquelle, que 
sem accep^ao de pessoas julga segundo a 
obra de cada hum, vivei em temor durante 
o tempo da vossa' peregrinacao. 

18 Sabendo que haveis sido resgatados 
la vossa va conversacao, que recebestes de 
•ossos pais, nao por ouro, nem por prata 
pie sao cousas corruptiveis : 

19 Mas pelo precioso sangue de Christo, 
'.omo de hum Cordeiro immaeulado, e sem 
■ontaminacao alguma: 

20 Na verdade predestinado ja antes da 
greapao do mundo, porbm manifestado nos 
ultimos tempos por amor de vos, 

21 Que por elle sois fieis em Deos, o 
qual o resuscitou dos mortos, e lhe deo 
gloria, para que a vossa fe, e a vossa espe- 
ranpa fosse em Deos. 

22 Fazendo puras as vossas' almas na 
obediencia da caridade, no amor da irman- 
dade, com sincero corapao amai-vos inten- 
samente huns aos outros : 

23 Posto que haveis renascido, nao de 
semente corruptivel, mas de incorruptivel 
pela palavra do Deos vivo, e que permaneee 
eternamente : 

24 Porque toda a came he como a herva: 
g toda a sua gloria como a flor da herva: 
secou-se a herva, e cahio a sua flor. 

25 Mas a palavra do Senhor permaneee 
ternamente: e esta palavra he a que vos 
oi annunciada pelo Evangelho. 

CAPITULO II. 
Devon os fieis, como meninos, dinar o leite 

espiritual, c ajuntar-se a pedra angular, 
que he Jesu Christo. Elies sao o povo 
escolhido. Devon obedecer aos Principes, 
e a todos os Superiores. E gloriar-se de 
soffrer como Jesu Christo. 

EIXANDO pois toda a malicia, e todo 
o engano, e fingimentos, e invejas, e 

toda a sorte de detrac^oes, 
2 Como meninos recem-nascidos, dese- 

jai o leite racional, sem dolo: para com elle 
crescerdes para a salvaf ao : 

3 Se he que haveis gostado quao doce he 
o Senhor. 

4 Chegai-vos para elle, como para 
a pedra viva, que os homens tinhao 
sim rejeitado, mas que Deos escolheo, e 
honrou : 

5 Tambem sobre ella vos mesmos, como 
pedras vivas sede edificados em casa espiri¬ 
tual, em Sacerdocio Santo, para offerecer 
sacrificios espirituaes, que sejao acceitos a 
Deos por Jesu Christo. 

6 Por cuja causa se acha na Escritura: 
Eis-ahi ponho eu em Siao a principal pedra 

do angulo, escolhida, preciosa: e o que crer 
nella nao sera confundido. 

7 Ella he pois honra para vos, que credes: 
mas para os incredulos, a pedra que os edifi- 
cantes rejeitarao, esta foi posta por cabeca 
do angulo : 

8 E pedra de tropeyo, e pedra de es- 
candalo para os que tropefao na palavra, 
e nao crem em quem igualmente forao 
postos. 

9 Mas vos sois a gdrapao escolhida, o 
Sacerdocio Real, a gente santa, o povo de 
acquisifao : para que publiqueis as grande- 
zas daquelle, que das trevas vos charnou a 
sua maravilhosa luz. 

10 Vos que noutro tempo ereis nao povo, 
mas agora sois povo de Deos : vos que nao 
tinheis alcanfado misericordia, mas agora 
haveis alcanfado misericordia. 

11 Carissimos, eu vos rogo como a es- 
trangeiros e peregrinos, que vos abstenhais 
dos desejos carnaes, que combatem contra a 
alma, 

12 Tendo boa conversap ao entre os Gen- 
tios : para que assim como agora murmu- 
rao de vos, como de malfeitores, conside- 
rando-vos por vossas boas obras, glorifiquem 
a Deos no dia da visitapao. 

13 Submettei-vos pois a toda a humana 
creatura, por amor de Deos : quer seja ao 
Rei, como a Suberano : 

14 Quer aos Govemadores, como envia- 
dos por elle para tomar vinganpa dos mal¬ 
feitores, e para louvor dos bons: 

15 Porque assim he a vontade de Deos, 
que obrando bem fayais emmudecer a igno- 
rancia dos homens imprudentes : 

16 Como livres, e nao tendo a liberdade 
como veo para encobrir a milicia, mas como 
servos de Deos. 

17 Honrai a todos: amai a irmandade: 
temei a Deos : respeitai ao Rei. 

18 Servos, sede obedientes, aos vossos 
Senhores com todo o temor, nao somente 
aos bons e moderados, mas tambem aos de 
dura condiyao. 

19 Porque isto he huma graca, se algum 
pelo conhecimento do que deve a Deos softre 
molestias, padecendo injustamente. 

20 Porque que gloria he, se peccando 
vos, tendes soffrimento ainda sendo esbo- 
feteados ? Mas se fazendo bem, soffreis com 
paciencia : isto he que he agradavel diante 
de Deos. 

21 Porque para isto he que vos fostes 
chamados : posto que Christo padeceo tam¬ 
bem por nos, deixando-vos exemplo para 
que sigais as suas pizadas: 

22 O qual nao connnetteo peccado, nem 
foi achado engano na sua boca: 

23 O qual, quando o amaldicoavao, nao 
amaldipoava : padecendo, nao ameapava : 
mas se entregava aquelle que o julgava in¬ 
justamente. 
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24 O qual foi o mesmo que levou os 
nossos peccados em seu corpo sobre o 
madeiro : para que mortos aos peccados, 
vivamos a justipa: por cujas chagas fostes 
vos sarados. 

25 Porque vos ereis corao ovelhas des 
garradas, mas agora vos haveis convertido 
ao Pastor, e Bispo das vossas almas. 

CAPITULO III. 
Instrucqdo para os casados. Que as mu- 

Iheres guardem modestiu nos seus trajos. 
Que os maridos honreni as suas mulheres. 
Pregagdo de Jcsu Christo nos Infernos. 
A Area de Notfgura do Baptismo. 

GUALMENTE as mulheres sejao tam- 
bem sujeitas a seus maridos : para que 

se ainda alguns ha, que nao crem na pala- 
vra, sejao estes ganhados pela boa vida de 
suas mulheres sem o soccorro da palavra, 

2 Considerando a vossa santa vida, que 
he em temor. 

3 Nao seja o adorno destas o exterior 
eufeite dos cabellos ripados, ou as guarnicoes 
de renda de ouro, ou a gala da compostura 
dos vestidos,: 

4 Mas o homem que esta escondido no 
coracao, em incorruptibilidade de hum espi- 
rito pacifico, e modesto, que he rico diante 
de Decs. 

5 Porque assim he que noutro tempo se 
adornavao ate as santas mulheres, que espe- 
ravao em Deos, estando sujeitas a seus pro- 
prios maridos. 

6 Como Sara obedecia a Abrahao, cha- 
mando-lhe Senhor: da qual vos sois filhas 
fazendo bem, e nao temendo perturbapao 
alguma,. 

7 Do mesmo modo vos, maridos, cohabi- 
tai com ellas, segundo a sciencia, tratando- 
as com honra, como a vaso mulheril mais 
fraco, e como herdeiras comvosco da grapa 
da vida : para que se nao impidao as vossas 
orapoes. 

8 E finalmente sede todos de hum mes¬ 
mo corapao, compassivos, amadores da ir- 
mandade, misericordiosos, modestos, hu- 
mildes : 

9 Nao deis mal por mal, nem maldipao 
por maldipao, mas pelo contrario bemd'izei- 
os: pois para isto fostes chamados, para 
que possuais a benpao por heranpa. 

10 Porque o que quer amar a vida, e ver 
os dias bons, refree a sua lingua do mal, e 
os seus labios nao profirao engano. 

11 Aparte-se do mal, e fapa o bem : bus- 
que paz, e va apos della: 

12 Porque os olhos do Senhor estao so¬ 
bre os justos, e os seus ouvidos attentos aos 
rogos delies: Mas o rosto do Senhor esta 
sobre os que fazem mal. 

13 E quem he o que vos podera fazer 
mal, se vos fordes zelosos pelo bem ? 

14 E tambem se alguma cousa padeceis 
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pela justipa, sois bemaventurados. Bor 
tanto nao temais as ameapas delles, e nao 
vos turbeis. 

15 Mas santificai a Christo Senhor nosso 
em vpssos corapoes, apparelhados sempre 
para responder a todo o que vos pedir razao 
duquella esperanpa, que ha em vos. 

16 Mas com modestia, e com temor, 
tendo huma boa consciencia : para que no 
em que dizem mal de vos, sejao confundi- 
dos os que desacreditao a vossa santa cou- 
versapao em Christo. 

17 Porque melhor he fazendo bem (se 
Deos assim o quizer) padecerdes vos, que 
fazendo mal: 

18 Porque tambem Christo huma vez 
morreo pelos nossos peccados, o Justo pelos 
injustos, para nos offerecer a Deos, sendo 
sim morto na carne, mas resuscitado pela 
espirito. 

19 No qual elle tambem foi pregar aos 
espiritos; que estavao no carcere: 

20 Que n’outro tempo tinhao sido inere- 
dulos, quando nos dias de Noe esperavao a 
paciencia de Deos, em quanto se fabricava 
a Area: na qual poucas pessoas, isto he, 
somente oito se salvarao no meio da agua. 

21 O que era figura do Baptismo d’agora, 
que tambem vos salva : nao a purificapao 
das immundicias da carne, mas a promessa 
de boa consciencia para com Deos, pela 
Resurreipao de Jesu Christo, 

22 Que esta a direita de Deos depois de. 
haver absorvido a morte, para que fossemos 
herdeiros da vida eterna; tendo subido ao 
Ceo, sujeitos a elle os Anjos, e as Potestades, 
e as Virtudes. 

CAPITULO IV. 
He necessario renunciar a vida passada, e 

dcur-se a oracfio, as ohras de caridade a 
servir a Igreja pelos dons, que cada hum 
recebeo : referir tudo para gloria de Deos, 
e alegrar-se de padecer por Jesu Christo. 

AVENDO pois Christo padecido na 
carne, armai-vos tambem vos-outros 

desta mesma considerapao : que aquelle que 
padeceo na carne cessou de peccados: 

2 De sorte, que o tempo, que lhe resta 
da vida mortal, elle nao vive mais segundo 
as paixoes do homem, mas segundo a von- 
tade de Deos. 

3 Porque basta para estes, que no tempo 
passado hajao cumprido a vontade dos 
Gentios, vivendo em luxurias, em concupis- 
cencias, em tumulencias, em glotonerias, 
em excessos de beber, e em abominaveis 
idolatrias. 

4 Pelo que estranhao muito, que nao con- 
corrais a mesma ignominia de dissolupao, 
enchendo-vos de vituperios. 

5 Os quaes darao conta aquelle, aue esta 
apparelhado para julgar vivos e mortos. 

6 Porque por isto foi o Evangelho tarn- 
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bem pregado aos mortos : para que na 
yerdade sejao julgados segundo os ho- 
mens em came, mas vivao segundo Deos' 
gm espirito. 

7 Mas o fim de todas as cousas esta che- 
gado. Por tanto sede prudentes, e vigiai 
pm orapao. 

8 E antes de todas as cousas, tende entre 
vos mesmos mutuamente huma constante 
caridade: porque a caridade cobre a multi- 
dao dos peccados. 

9 Exercitai a hospitalidade huns com os 
outros sem murmurapao : 

10 Cada hum, segundo a grapa que 
recebeo, communique-a aos outros, como 
bons despenseiros das differentes grapas que 
Deos da. 

11 Se algum falla, seja como palavras de 
Deos: se algum ministra, seja conforme a 
virtude que Deos da: para que em todas as 
cousas seja Deos honrado por Jesu Christo: 
o qual tem a gloria, e o imperio nos seculos 
dos seculos. Amen. 

12 Carissimos, nao vos perturbeis no 
fogo da tribulapao, que he para prova vossa, 
como se vos acontecesse alguma cousa de 
novo : 

13 Mas folgai de serdes participantes das 
penalidades de Christo, para que folgueis 
tambem com jubilo na apparipao da sua 
gloria. 

14 Se sois vituperados pelo nome de 
Christo, bemaventurados sereis: porque o 
que ha de honra, de gloria, e de virtude de 
Deos, e o espirito que he delle, repousa 
sobre vos. 

15 Porem nenhum de vos padepa como 
homicida, ou ladrao, ou maldizente, ou 
cubicador do alheio. 

16 Se elle porem padece como Christao, 
pao se envergonhe : mas glorifique a Deos 
neste nome: 

17 Porque he tempo que principie o 
juizo pela casa de Deos. E se primeiro 
comepa por nos: qual sera o paradeiro 
daquelles, que nao cr&m no Evangelho de 
Deos? 

18 E se o justo apenas se sal vara, 
Impio, e o peccador onde comparecerao ? 

19 Assim que tambem aquelles, que sof- 
frem segundo a vontade de Deos, encom- 
mendem as suas almas ao seu fiel Creador, 
fazendo boas obras. 

CAPITULO V. 
Como devem os Pastores conduzir o seu reba¬ 

nho. Que os rnogos Ihes vivao sujeitos. 

Que todos se humilhem. Que todos con- 
jiem na Providenciu. Que todos resistao 
ao diabopelafe, e pela temperanga. 

^STA he pois a rogativa que eu fapo ao 
Presbyteros, que ha entre vos, eu Pres 

bytero como elles e testemunha das penas 
que padeceo Christo : e que hei de ser par- 
ticipante daquella gloria, que se ha de ma- 
nifestar para o futuro : 

2 Apascentai o rebanho de Deos que esta 
entre vos, tendo cuidado delle nao por forpa, 
mas espontaneamente segundo Deos: nem 
por amor de lucro vergonhoso, mas de boa 
vontade: 

3 Nao como que quereis ter' dominio 
sobre a Cleresia, mas feitos exemplares do 
rebanho com huma virtude sincera : 

4 E quando apparecer o Principe dos 
Pastores, recebereis a coroa de gloria, que 
nunca se podera murchar. 

5 Semelhantemente vos, mancebos, obe- 
decei huns aos outros. E inspirai-vos todos 
a humildade huns aos outros, porque oDecs 
resiste aos soberbos, e da a sua graca aos 
humildes. 

6 Humilhai-vos pois debaixo da poderosa 
mao de Deos, para que elle vos exalte no 
tempo da sua visita : 

7 Remettendo para elle todas as vossas 
inquietapoes, porque elle tem cuidado de 
vos. 

8 Sede sobrios, e vigiai: porque o diabo 
vosso adversario anda ao derredor de vos, 
como hum leao, que ruge, buscando a quern 
possa tragar: 

9 Resisti-lhe fortes na fe: sabendo que 
os vossos irmaos, que estao espalhados pelo 
mundo, soffrem a mesma tribulapao. 

10 Mas o Deos de toda a graca, o que 
nos chamou em Jesu Christo a sua eterna 
gloria, depois que tiverdes padecido hum 
pouco, elle vos aperfeipoara, fortificara, e 
consolidara. 

11 A elle gloria, e imperio por seculos de 
seculos: Amen. 

12 Por Silvano, que vos he, segundo en- 
tendo, irmao fiel, vos escrevi brevemente : 
admoestando-vos e protestando-vos, que esta 
he a verdadeira grapa de Deos, na qual es- 
tais firmes. 

13 Algreja, que esta em Babylonia, esco- 
Ihida com vos-outros, vos sauda, e Marcos 
meu filho. 

14 Saudai-vos huns aos outros pelo santo 
osculo : Grapa a vos todos, que estais em 
Jesu Christo. Amen. 

*217 



EPISTOLA II. DE S. PEDRO APOSTOLO. 

CAPITULO I. 
O Apostolo nos excita a nos recordar-mos 

dus dons de Deos, e a praticar as virtudes. 
O que ndo cuicla nellas, esquece-se do seu 
Baptismo. As boas obras assegurdo a sal- 
vaquo. Prediz S. Pedro estar proxima a 
sua morte. Previne aos Fids para o depots. 
Da-se por testemunba do gloria da Trans- 

Jiguraqao de Jesu Christo. 

QIMAO Pedro, servo, e Apostolo de 
Jesu Christo, aos que alcanparao igual 

fe comnoseo pela justipa do nosso Deos, e 
Salvador Jesu Christo. 

2 Graf a e paz completa seja a vos-outros 
pelo conhecimento de Deos, e de Jesu 
Christo nosso Senhor.: 

3 Como todos os dons do seu divino 
poder, que dizem respeito a vida, e a piedade 
nos tem sido dados pelo conhecimento 
daquelle, que nos chamou pela sua propria 
gloria, e virtude : 

4 Pelo qual nos communicou as mui 
grandes, e preciosas gracas que tinha pro- 
mettido : para que por ellas sejais feitos par- 
ticipantes da natureza divina: fugindo da 
corruppao da concupiscencia, que ha no 
mundo. 

5 Vos-outros applicando pois todo o cui- 
dado, ajuntai a vossa fe a virtude, e a vir¬ 
tude a sciencia, 

6 E a sciencia a temperanpa, e a tempe- 
ranpa a paciencia, e a paciencia a piedade, 

7 E a piedade o amor de vossos irmaos, 
e ao amor de vossos irmaos a caridade. 

8 Porque se estas cousas se acharem e 
abundarem em vos, ellas vos nao deixarao 
vazios, nem infructuosos no conhecimento 
de nosso Senhor Jesu Christo. 

9 Mas o que nao tem promptas estas 
cousas, he cego, e anda apalpando com a 
mao, esquecido da purificapao dos seus pec- 
cados antigos. 

10 Por tanto, irmaos, ponde cada vez 
naior cuidado em fazerdes certa a vossa vo- 
cacao, e eleicao por meio das boas obras: 
porque fazendo isto, nao peccareis ja mais. 

11 Porque assim vos sera dada larga- 
mente a entrado no Reino eterno de nosso 
Senhor, e Salvador Jesu Christo. 

12 Pelo que nao cessarei de vos admoes- 
ar sempre sob re estas cousas : e isto ainda 
jue vos estejais instruidos e confirmados na 
iresente verdade. 

13 Porque tenho por cousa justa, em 
[uanto estou neste tabernaculo, despertar- 
•os com as minhas admoestacoes : 

14 Estando certo de que Togo tenho de 
ieixar o raeu tabernaculo, segundo o que 
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tambem me deo a entender nosso Senhor 
Jesu Christo. 

15 E terei cuidado, que ainda depois do 
meu falecimento possais vos ter repetidas 
vezes memoria destas cousas. 

16 Porque nao vos temos feito conhecer 
a virtude e a presenpa de nosso Senhor Jesu 
Christo, seguindo fabulas engenhosas : mas 
sim depois de nos terrnos sido os especta- 
dores da sua Grandeza. 

17 Porque elle recebeo de Deos Padre 
honra, e gloria, quando da magnifica gloria 
lhe foi dirigida huma vos desta maneira: 
Este he o meu Filho amado, em quem eu 
me comprazi, ouvi-o. 

18 E nos mesmos ouvimos esta voz, que 
vinha do Ceo, quando estavamos com elle 
no monte santo. 

19 E ainda temos mais firme a palavra 
dos Profetas; a qual fazeis bem do attender, 
como a huma tocha, que allumia -em hum 
lugar tenebroso ate que o dia esclarepa, e o 
Luzeiro naspa em vossos coracoes : 

20 Enlendendo primeiro isto, que ne- 
nhuma profecia da Escritura se faz por in- 
terpretapao propria. 

21 Porque em nenhum tempo foi dada a 
profecia pela vontade dos homens: mas os 
homens santos de Deos he que fallarao, in- 
spirados pelo Espirito Santo. 

CAPITULO II. 
Osfalsos Doutores, que hdo devir, e os seus 

torpez costumes. Deos os castigard como 
aos Anjos maos, como aos que perectrao 
no Diluvio, e como aos de Sodoma. 

OUVE porem no Povo ate falsos Pro- 
• fetas, assim como tambem havera entre 

vos falsos Doutores, que introduziraS seitas 
de perdipao, e negarao aquelle Senhor, que 
os resgatou : trazendo sobre si mesmos apres- 
sada ruina. 

2 E muitos seguirao as suas dissolupoes, 
por quem sera blasfemado o caminho da 
verdade: 

3 E por avareza com palavras fingidas 
farao de vos outros huma especie de nego- 
cio: cuja condemnapao ja de longo tempo 
nao tarda: e a perdipao delies nao dormira. 

4 E se Deos nao perdoou aos Anjos, que 
peccarao mas tirados pelos calabres do In¬ 
ferno, os precipitou no abysmo, para serem 
atormentados, e tidos como de reserva ate o 
juizo. 

5 E se ao Mundo original nao perdoou, 
mas guardou a Noe oitavo pregoeiro da sua 
justipa, trazendo o diluvio sobre hum mundo 
de impios. 

6 E se elle castigou com huma total ruina 
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as Cidades dos de Sodoma, e de Gomorrha, 
reduzindo-as a cinzas : pondo-as por escar- 
raento daquelles, que vivessem em impie- 
dade: 

7 E livrou ao justo Lot opprimido das 
injurias daquelles abominaveis, e da sua vida 
relaxada: 

8 Porque de vista, e pela nomeada era 
justo: habitando entre aquelles, que todos 
os dias atormentavao hurna alma justa com 
obras detestaveis. 

9 O Senhor sabe livrar da tentapao aos 
justos : e reservar os maos para o dia do 
juizo, a fim de serem atormentados: 

10 E principalmente aquelles, que se- 
guindo a carne andao em desejos impuros, 
e desprezao a domin'a^ao, atrevidos, pagos 
le si mesmos, nao temem introduzir novas 
;eitas, blasfemando : 

11 Sendo assim que os Anjos, que sao 
aaiores em fortaleza, e em virtude, nao pro- 
iunciao contra si juizo de execrapao. 

12 Mas estes como animaes sem razao, 
laturalmente feitos para preza, e para per- 
iicao, blasfemando das cousas que ignorao, 
>erecerao na sua corrupyao. 

13 Recebendo a paga da sua injustifa, 
■eputando por prazer as delicias do dia: que 
sao contaminates, e manchas, entregando- 
e com excesso aos prazeres, mostrando a 

»ua dissolucao nos banquetes que celebrao 
comvosco, 

14 Tendo os olhos clieios de adulterio, e 
de hum conlinuo peccado. Atrahindo com 
affagos as almas inconstantes, tendo hum 
corajao exercitado em avareza, como filhos 
da maldifao : 

15 Que deixando o caminho direito, se 
extraviarao, seguindo o caminho de Balaao, 
filho de Bosor, que amou o premio da mal- 
dade : 

16 Mas teve a reprehensao da sua lou- 
cura: hum animal mudo, em que hia mon- 
tado, fallando com voz de homem, refreou a 
insipiencia do Profeta. 

17 Estes sao humas fontes sem agua, e 
humas nevoas agitadas de turbilhoes, para 
os quaes esta reservada a obscuridade das 
trevas. 

18 Porque fallando palavras arrogantes 
de vaidade, atrahem aos desejos impuros djr 
carne aos que pouco antes haviao fugido dos 
que vivem em erro : 

19 Promettendo-lhes a liberdade, quando 
elles mesmos sao escravos da corrup^ao : 
porque todo o que he vencido, he tambem 
escravo daquelle, que o venceo. 

20 Porque se depois de se terem retirado 
las corrupcoes do Mundo pelo eonhecimento 
le Jesu Christo nosso Senhor, e Salvador, 
ie deixao dellas veneer, enredando-se de 
iovo ? he o seu ultimo estado peior do que 
) primeiro. 

21 Porque melhor lhes era nao ter con- 

hecido o caminho da justifa, do que depois 
de o ter conhecido tornar para tras, deixan¬ 
do aquelle mandamento-santo, que lhes fora 
dado. 

22 Porque lhes succedeo o que diz aquelle 
verdadeiro proverbio : Voltou o cao ao que 
ha via vomitado : e : A porca lavada tornou 
a revolver-se no lamafal. 

CAPITULO- III. 
He huma impiedade negar a segunda vitida 

de Jesu Christo. O Mundo sera renovudo. 
Jesu Christo vira suhitamente. Irnporta 
esperal-lo com preparagao. As Fpistolas 
de S. Paulo sao difficultosas. 

Tj'STA he ja, carissimos, a segunda Carta 
que vos escrevo, em ambas as quaes 

desperto com admoestafoes, o vosso animo 
sincero: 

2 Para que tenhais presentes as palavras 
dos Santos Profetas, de que ja vos fallei, e 
os mandamentos do Senhor, e Salvador, que 
elle vos deo pelos seus Apostolos : 

3 Sabendo isto primeiramente, que nos 
ultimos tempos virao impostores artificiosos, 
que andarao segundo as suas proprias con- 
cupiscencias, 

4 Dizendo : Onde esta a promessa, ou 
vinda delle? porque des de que os pais dor- 
mirao, tudo permanece assim como no prin- 
cipio da creapao. 

5 Mas isto he porque elles ignorao volun- 
tariamente que os Ceos erao ja dantes, e a 
terra foi tirada fora da agua, e por meio 
d’agua subsiste pela palavra de Deos: 

6 Pelas quaes cousas aquelle mundo de 
entao pereceo affogado em agua. 

7 Mas os Ceos, e a terra, que agora exis- 
tem, pela mesma palavra se guardao com 
cuidado, reservados para o fogo no dia do 
juizo, e da perdi^ao dos homens impios. 

8 Mas isto so nao se vos esconda, carissi¬ 
mos, que hum dia diante do Senhor he como 
mil annos, e mil annos como hum dia. 

9 Nao retarda o Senhor a sua promessa, 
como alguns entendem : mas espera compa- 
ciencia por amor de vos, nao querendo que 
algum pereca, senao que todos se convertao 
a penitencia. . . 

10 Vira pois como ladrao o dia do Se¬ 
nhor : no qual passarao os Ceos com grande 
impeto, e os elementos com o calor se dis- 
solverao, e a terra e todas as obras que ha 
nella, se abrazarao. 

11 Como pois todas estas cousas hajao 
de ser desfeitas, quaes vos convem ser em 
santidade de vida, e em piedade de aejoes, 

12 Esperando, e apropinquando-vos para 
a vinda do dia do Senhor, no qual os Ceos 
ardendo se desfarao e os elementos com o 
ardor do fogo se fundirao? 

13 Porem esperamos, segundo as suas 
promessas, buns novos Ceos, e huma nova 
terra, nos quaes habita a justi ja. 
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14 Por lanto, carissimos, esperando estas 
cousas, procurai com diligencia que sejais 
delle achados em paz, immaculados, e irre- 
prehensiveis: 

15 E tende por salvapao a larga pacien- 
cia de nosso Senhor: assim como tambem 
nosso irmao carissimo Paulo vos escreveo, 
segundo a sabedoria que lhe foi dada, 

16 Como tambem em todas as suas Car¬ 
tas, fallando nellas disto, nas quaes ha algu- 
mas cousas difficeis de entender, as quaes 

adulterao os indoutos, e inconstautes, como 
tambem as outras Escrituras, para ruina de 
si mesmos. 

17 Vos pois, irmaos, estando ja d’ante- 
mao advertidos, guard ai-vos : para que nao 
caiais da vossa propria firmeza levados do 
erro destes insensatos: 

18 Mas crescei na grafa, e no conheci- 
mento de nosso Senhor, e Salvador Jesu 
Christo. A elle gloria assim agora, como 
ate no dia da Eternidade. Amen. 

EPISTOLA I. DE S. JOAO APOSTOLO. 

CAPITULO I. 
S. Joao diz o que vio, e o que ouvio da vida. 

Has temos sociedade com o Pai, e com 
Jesu Christo. O peccado nos priva della. 
O que diz que elle esta sem peccado, mente, 
e faz mentiroso a Deos. 

r\ QUE foi des do principio, o que ouvi- 
mos, o que vimos com os nossos olhos, 

o que miramos, e palparao as nossas maos 
do Verbo da vida: 

2 Porque a vida foi manifestada, e nos a 
vimos, e damos della testemunho, e nos vos 
annunciamos esta vida eterna, que estava no 
Padre, e que nos appareceo a nos-outros : 

3 O que vimos e ouvimos, isso vos annun¬ 
ciamos, para que tambem vos tenhais com- 
munhao comnosco, e que a nossa commu- 
nhao seja com o Padre, e com seu Filho 
Jesu Christo. 

4 E estas cousas vos escrevemos para 
que vos alegreis, e a vossa alegria seja com- 
pleta. 

5 E esta he a nova que ouvimos delle 
mesrno, e que nos vos annunciamos: Que 
Deos he luz, e nao ha nelle nenhumas 
trevas. 

6 Se dissermos que temos sociedade com 
elle, e andamos nas trevas, mentimos, e nao 
seguimos a verdade. 

7 Porem se nos andamos na luz, como 
elle mesmo tambem esta na luz, temos mu- 
tuamente sociedade, e o sangue de Jesu 
Christo, seu Filho, nos purifica de todo o 
peccado. 

8 Se dissermos que estamossem peccado, 
nos mesmos nos enganamos, e nao ha ver¬ 
dade em nos. 

9 Porem se nos confessarmos os nossos 
peccados: elle he fiel, he justo, para nos 
perdoar esses nossos peccados, e para nos 
purificar de toda a iniquidade. 

10 Se dissermos que nao peccamos : fa- 
zemo-lo a elle mentiroso, e a sua palavra 
nao esta em nos. 

* 220 

CAPITULO II. 
Jesu Christo he o nosso Aclvogado. He a 

victima de propiciaqao pelos peccados do 
Mundo. Amur a Deos he guardur os seus 
preceitos. O amor he o velho, e o novo 
mandamento. Os filhos da luz, e das tre¬ 
vas. O Apostolo escreve as pessoas de 
todas as idades. Pile as desvia de ama- 
rem o Mundo, e os hereges. Quer que 
sejao jirmes naf'c, e que sigao ao Espirito 
Santo. 

Tj'ILHINIIOS meus, eu vos escrevo estas 
cousas, para que nao pequeis. Mas se 

algum ainda peccar, temos por Advogado 
para com o Padre, a Jesu Christo justo: 

2 Porque elle he a propiciacao pelos 
nossos peccados : e nao somente pelos nos¬ 
sos, mas tambem pelos de todo o Mundo. 

3 E nisto sabemos que o conhecemos, se 
guardamos os seus mandamentos. 

4 Aquelle, que diz que o conhece, e nao 
guarda os seus mandamentos, he hum men¬ 
tiroso, e nao ha nelle a verdade. 

5 Mas se algum guarda a sua palavra, 
he nelle verdadeiramente perfeito o amor de 
Deos: e por aqui he que nos conhecemos 
que estamos nelle. 

6 Aquelle, que diz que esta nelle, deve 
tambem elle mesmo andar, como elle andou. 

7 Carissimos, eu nao vos escrevo hum 
mandamento novo, mas sim o mandamento 
velho, que vos recebestes des do principio; 
Este mandamento velho he a palavra, que 
vos ouvistes. 

8 Todavia eu vos escrevo hum manda¬ 
mento novo, o qual he verdadeiro assim 
nelle mesmo, como em vos-outros: porque 
as trevas ja passarao, e a verdadeira luz 
ja luz. 

9 Aquelle que diz, que esta na luz, e 
aborrece a seu irmao, ategora esta nas 
trevas. 

10 O que ama a seu irmao, permanece 
na luz, e nao ha escandalo nelle. 
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11 Mas aquelle, que tem odio a seu 
irmao, esta em trevas, e anda nas trevas, e 
nao sabe para onde va: porque as trevas 
cegarao seus olhos. 

12 Eu vos escrevo, filhinhos, porque os 
vossos peccados vos sao perdoados pelo seu 
nome. 

13 Eu vos escrevo, pais, porque conhe- 
cestes aquelle, que he des do principio. Eu 
vos escrevo, mopos, porque vencestes o ma- 
ligno. 

14 Eu vos escrevo, meninos, porque co- 
nhecestes o Pai. Eu vos escrevo, mopos, 
porque sois fortes, e porque a palavra de 
Deos permanece em vos, e porque venceste 
o maligno. 

15 Nao ameis ao Mundo, nem ao que ha 
no Mundo. Se algum ama ao Mundo, nao 
ha nelle o amor do Pai: 

16 Porque tudo o que ha no Mundo, he 
concupiscencia da came, e concupiscencia 
dos olhos, e soberba da vida: a qual nao 
vem do Pai, mas sim do Mundo : 

17 Ora o Mundo passa, e tambem a sua 
concupiscencia. Mas o que faz a vontade 
de Deos, permanece eternamente. 

18 Filhinhos, he chegada a ultima hora : 
e como vos tendes ouvido dizer que o Anti- 
Christo vem: tambem ja des de agora ha 
muitos Anti-Christos; donde conhecemos 
que he chegada a ultima hora. 

19 Elies sahirao de nos, mas nao erao de 
nos : porque se elles tivessem sido de nos, 
ficariao certamente comnosco: mas isto he 
para que se conhepa que nao sao todos 
de nos. 

20 Porem vos-outros tendes a unpao do 
Santo, e sabeis todas as cousas. 

21 Eu nao vos escrevi como se vos igno- 
rasseis a verdade, mas como a quern a co- 
nhece: e sabe que da verdade nao vem nen- 
huma mentira. 

22 Quem he mentiroso, senao aquelle, 
que nega que Jesus seja o Christo ? Este 
tal de hum Anti-Christo, que nega. o Pai, e 
o Filho. 

23 Todo aquelle, que nega o Filho, nao 
reconhece o Pai: todo o que confessa o 
Filho, reconhece tambem o Pai. 

24 O que vos ouvistes des do principio, 
permanepa em vos-outros: Se em vos per- 
manecer o que ouvistes des do principio, 
vos permanecereis tambem no Filho, e no 
Pai. 

25 E esta he a promessa, que elle nos 
fez, de que teriamos a vida eterna. 

26 Eis-aqui o que eu julguei que vos 
devia escrever acerca daquelles, que vos se- 
duzem. 

27 E permanepa em vos a unpao que re- 
cebestes delle. Ora vos nao tendes necessi- 
dade que ninguem vos ensine : mas como 
a sua unpao vos ensina em todas as cousas, 
e ella he huma verdade, e nao he mentira. 

Tambem como ella vos tem ensinado: per- 
manecei nelle. 

28 Agora pois, filhinhos, permanecei nelle: 
para que quando elle apparecer, tenhamos 
confianca, e nao sejamos confundidos por 
elle na sua vinda. 

29 Se sabeis que elle he justo, sabei que 
todo aquelle que pratica a justipa, tambem 
he nascido delle. 

CAPITULO III. 
A cai'idade de Deos para comnosco. Quaes 

sao os filhos de Deos, e quaes os do diabo. 
O amor, e o odio ao proximo. A con- 

fianca em Deos. A ft, e a caridade tudo 
alcanqdo de Deos. Deos assiste naquclle, 
que guarda a sua Lei. 

ONSIDERAI qual foi o amor que nos 
mostrou o Padre, em querer que nos 

sejamos chamados filhos de Deos, e com 
effeito o sejamos. Por isso o mundo nos nao 
conhece a nos : porque o nao conhece a elle. 

2 Carissimos, agora somos filhos de Deos : 
e nao appareceo ainda o que havemos de 
ser. Sabemos, que quando elle apparecer, 
seremos semelhantes a elle : por quanto nos- 
outros o Veremos bem como elle he. 

3 E todo o que nelle tem esta esperanpa, 
santifica-se a si mesmo, assim como tam¬ 
bem elle he Santo. 

4 Todo o que commette hum peccado, 
commette igualmente huma iniquidade : por¬ 
que o peccado he huma iniquidade. 

5 E sabeis que elle appareceo para tomar 
sobre si os nossos peccados: e nelle nao ha 
peccado, 

6 Todo o que permanece nelle, nao 
pecca: e todo o que pecca, nao o vio, nem 
o conheceo. 

7 Filhinhos, ninguem vos seduza. A- 
quelle, que faz obras de justica, he justo i 

como elle tambem he justo. 
8 Aquelle, que commette o peccado, he 

filho do diabo; porque o diabo pecca des 
do Principio. Para destruir as obras do 
diabo he que o Filho de Deos veio ao 
Mundo. 

9 Todo o que he nascido de Deos, nao 
commette o peccado : porque a semente de 
Deos permanece nelle, e nao pode peccar, 
porque he nascido de Deos. 

10 Nisto se conhece quaes sao os filhos 
de Deos, e os filhos do diabo. Todo o que 
nao he justo, nao he filho de Deos, e o que 
nao ama a seu irmao : 

11 Porque esta he a doutrina, que tendes 
ouvido des do principio, que vos ameis huns 
aos outros. 

12 Nao assim como Cairn, que era filho 
do maligno, e que matou a seu irmao. E 
porque o matou elle? Porque as suas obras 
erao mas: e as de seu irmao justas. 

13 Nao vos admireis, irmaos, de que cf 

Mundo vos tenha odio. 
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14 Nos sabemos, que n6s fomos traslada- 
dos da morte para a vida, porque ara^mos 
a nossos irmaos. Aquelle, que nao ama, 
permanece na morte: 

15 Todo o que tem odio a seu irmao, he 
hum homicida. E vos sabeis, que nenhum 
homicida tem a vida eterna permanente em 
si mesmo. 

16 Nisto temos nos conhecido o amor de 
Deos, em que elle deo a sua vida por nos : 
e nos devemos tambem dar a nossa vida 
pelos nossos irmaos. 

17 0 que tiver riquezas deste mundo, e 
vir a seu irmao ter necessidade, e lhe fechar 
as suas entranhas : como esta nelle a cari- 
dade de Deos ■? 

18 Meus filhinhos, nao amemos de pa- 
lavra, nem de lingua, mas por obra e em 
verdade : 

19 Por aqui he que nos conhecemos que 
somos filhos da verdade : e que nos o per- 
suadiremos ao nosso corapao diante de 
Deos. 

6 Nos-outros somos de Deos. Quem 
conhece a Deos ouve-nos: o que nao he de 
Deos, nao nos ouve: nisto conhecemos o 
Espirito da verdade, e o espirito do erro. 

7 Carissimos, amemo-nos huns aos ou- 
tros: porque a caridade vem de Deos. 1 
todo o que ama, he nascido de Deos, e co 
nhece a Deos. 

8 Aquelle, que nao ama, nao conhece a 
Deos : porque Deos he caridade. 

9 Nisto he que se manifestou a caridadt 
de Deos para comnosco, em que Deos 
enviou a seu Filho unigenito ao Mundo, 
para que nos vivamos por elle. 

10 Esta caridade consiste nisto : em nao 
termos nos sido os que amamos a Deos, 
mas em que elle foi o primeiro que nos 
amou a nos, e enviou a seu Filho como vic- 
tima de propiciapao pelos nossos peccados. 

11 Carissimos, se Deos nos amou assim : 
devemos nos tambem amarmonos huns aos 
outros. 

12 Nenhum ja mais vio a Deos. Se nos 
20 Porque se o nosso corapao nos repre- nos amamos mutuamente, permanece Deos 

hender: Deos he maior do que o nosso cora- 
pao, e elle conhece todas as cousas. 

21 Carissimos, se o nosso corapao nos 
nao reprehender, temos nos confianpa diante 
de Deos : 

22 E tudo quanto nos lhe pedirmos, re- 
ceberemos delle : porque guardamos os seus 
mandamentos, e fazemos o que he do seu 
agrado. 

23 E este he o seu mandamento : Que 
creamos no nome de seu Filho Jesu Chris- 

em nos, e a sua caridade he em nos perfeita. 
13 No em que nos conhecemos que esta- 

mos nelle, e elle em nos: he em nos ter 
feito participantes do seu Espirito. 

14 E nos vimos, e nos testificamos, que 
o Pai enviou a seu Filho para ser o Salva¬ 
dor do Mundo. 

15 Todo aquelle pois, que confessar, que 
Jesus he o Filho de Deos, permanece Deos 
nelle, e elle em Deos. 

16 E nos temos conhecido, e crido a ea- 
to : e que nos amemos huns aos outros, co- ridade, que Deos tem por nos. Deos he 
mo elle nos mandou 

24 Ora o que guarda os seus manda¬ 
mentos, esta em Deos, e Deos nelle : e nisto 
sabemos que elle permanece em nos, pelo 
Espirito que nos deo. 

CAPITULO IV. 
Qual seja o espirito, que vem de Deos, qual 

nao. Que Deos he caridade, e que o que 
permanece na caridade, permanece em 
Deos-. Que o que terne, nao tem caridade 
perfeita. 

/CARISSIMOS, nao creais a todo o espi- 
rito, mas provai se os espiritos sao de 

Deos : porque sao muitos os falsos Profetas, 
que se levantarao no Mundo: 

2 Nisto se conhece o espirito que he de 
Deos: todo o espirito que confessa que 
Jesu Christo veio em came, he de Deos : 

3 E todo o espirito, que divide a Jesus, 
nao he de Deos, mas este tal he o Anti- 
Christo, do qual vos tendes ouvido que 
vem, e elle agora esta ja no Mundo. 

4 Vos, filhinhos, sois de Deos, e vos o 
vencestes, porque o que esta em vos-outros, 
he maior que o que esta no Mundo. 

5 Elies do mundo sao : por isso fallao do 
Mundo, e o Mundo os ouve. 
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Caridade : e assim aqueHe, que permanece 
na caridade, permanece em Deos, e Deos 
nelle. 

17 Por isso foi consummada em nos a 
caridade de Deos, para que tenhamos con- 
fianpa no dia do juizo: pois como elle 
mesmo he, assim somos nos-outros neste 
mundo. 

18 Na caridade nao ha temor: mas a 
caridade perfeita lanpa fora ao temor; por¬ 
que o temor anda acompanhado de pena, e 
aquelle, que teme, nao he perfeito na ca¬ 
ridade. 

19 Por tanto amemos nos a Deos, porque 
Deos nos amou primeiro. 

20 Se algum disser pois eu amo a Deos, 
e aborrecer a seu irmao, he hum mentiroso. 
Porque aquelle que nao ama a seu irmao a 
quem ve, como pode, amar a Deos, a quem 
nao ve ? 

21 E nos temos de Deos este manda¬ 
mento : que o que ama a Deos, ame tam¬ 
bem a seu irmao. 

CAPITULO V. 

0 que ama a Devs, ama aos filhos de Deos. 
Os mandamentos de Deos nao sao cus- 
tosos. A fe vence o Mundo. Sao Ires 
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os que dao testemunho de Jesu Christo no 
Ceo, e tres na terra. 0 que ndo cri em 
Jesu Christo, fiaz a Deos merit iroso. 
Deos ouve as nossas oraqocs. 0 peccado, 
que causa a morte, e o peccado, que a ndo 
causa. O que he nascido de Jesu Christo, 
ndo peccu. Jesu Christo he a vida eterna. 
ODO o que ere que Jesu he o Christo, 

he nascido de Deos. E todo o que ama 
ao que o gerou, ama tambem ao que nasceo 
delle. 

2 Nisto conhecemos que amamos aos 
filhos de Deos, se amamos a Deos, e guarda- 
mos os seus mandamentos. 

3 Porque este he o amor de Deos, que 
guardemos os seus mandamentos: e os seus 
mandamentos nao sao custosos : 

4 Porque todo o que he nascido de Deos, 
vence ao Mundo : e esta he a victoria que 
vence ao Mundo, a nossa fe. 

5 Quem he o que vence o Mundo, senao 
aquelle que ere que Jesus he o Filho de 
Deos ? 

6 Este he Jesu Christo, que veio com a 
agua e com o sangue : nao com a agua tao 
somente, senao com a agua e com o sangue. 
E o Espirito he o que da testemunho, que 
Christo he a verdade. 

7 Porque tres sao os que dao testemunho 
no Ceo: o Pai, o Verbo, e o Espirito San¬ 
to : e estes tres sao huma mesma cousa. 

8 E tres sao os que dao testemunho nl 
terra : o Espirito, e a agua, e o sangue : e 
estes tres sao huma mesma cousa. 

9 Se nos recebemos o testemunho dos 
homens, o testemunho de Deos he maior: 
pois este he o testemunho de Deos, que he 
o maior, porque elle testiticou de seu Filho. 

10 O que ere no Filho de Deos, tem em 
si o testemunho de Deos. O que nao ere 

ao Filho, vem a fazello mentiroso : porque 
nao cr6 no testemunho, que Deos deo de 
seu Filho. 

11 E este he o testemunho, que Deos nos 
deo a vida eterna. E esta vida esta em seu 
Filho. 

12 0 que tem ao Filho tem a vida: o 
que nao tem ao Filho, nao tem a vida. 

13 Eu vos escrevo estas cousas: para 
que saibais que tendes a vida eterna, os que 
credes no nome do Filho de Deos. 

14 E esta he a confianya, que temos 
nelle : Que em tudo quanto lhe perdirmos : 
elle nos ouve, sendo conforme a sua von- 
tade. 

15 E sabemos que elle nos ouve em tudo 
quanto lhe pedirmos : sabemo-lo, porque 
temos ja recebido o effeito das petifoes que 
lhe fizemos. 

16 0 que sabe que seu irmao oommette 
hum peccado que nao he para morte, pefa, 
e sera dada vida ao tal, cujo peccado nao 
he para morte. He o seu peccado para 
morte : nao digo eu, que rogue alguem por 
elle. 

17 Toda a iniquidade, he peccado : e ha 
peccado que he para morte. 

18 Sabemos que todo aquelle, que he 
nascido de Deos, nao pecca : mas o nasci- 
mento que tem de Deos o guarda, e o ma- 
ligno lhe nao toca. 

19 Sabemos que somos de Deos: e todo 
o mundo esta posto no maligno. 

20 E sabemos que veio o Filho de Deos 
e que nos deo entendimento, para que co 
nhepamos ao verdadeiro Deos, e estejamo: 
em seu verdadeiro Filho. Este he o verda 
deiro Deos, e a vida eterna. 

21 Filhinhos, guardai-vos dos idolo: 
Amen. 

EPISTOLA II. DE S. JOAO APOSTOLO. 

CAPITULO I. 
Fortifica o Apostolo a Electa, e a seus filhos 

na caridade, e na fie. Previne-os contra 
os Hereges, e prohibe-lhes ter com elles 
cornmunicagao. 

PRESBYTERO a Senhora Electa, e 
a seus filhos, aos quaes eu amo na ver¬ 

dade, e nao somente eu, mas tambem todos 
os que tem conhecido a verdade, 

2 Por causa da verdade, que permanece 
em nos, e que sera comnosco eternamente. 

3 Seja comvosco a graca, a misericordia, 
a paz da parte de Deos Padre, e da de Jesu 
Christo Filho do Padre, em verdade, e em 
caridade. 

4 Muito me alegrei, por ter achado que 
alguns de teus filhos andao em verdade, 
assim como temos recebido o mandamento 
do Padre. 

5 E agora rogo-te, Senhora, nao como se 
te escrevesse hum novo mandamento, senao 
o que havemos tido des do principio, que 
nos amemos huns aos outros. 

6 E nisto consiste a caridade, que ande- 
mos segundo os mandamentos de Deos. 
Porque este he o mandamento, que andemos 
nelle, como tendes ouvido des do principio. 

7 Porque muitos impostores se tem le- 
vantado no Mundo, que nao confessao que 
Jesu Christo veio em carne: este tal he im¬ 
postor, e Anti-Christo. 
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8 Estai alerta sobre vos, para que nao 

percais o que haveis obrado: mas antes 
recebais huma plena recompensa 

9 Todo o que se aparta, e nao permanece 
na doutrina de Christo, nao tem a Deos : o 
que permanece na doutrina, este tem assim 
ao Padre como ao Filho. 

10 Se algum vem a vos, e nao traz esta 
doutrina, nao o recebais em vossa casa, nem 
lhe digais DEOS TE SALVE. 

11 Porque o que lhe diz DEOS TE 
SALVE, communica com as siias malignas 
obras. 

12 Posto que eu tinha mais cousas, que 
vos escrever, eu o nao quiz fazer por papel, 
e tinta: porque espero ser comvosco, e fal- 
lar-vos cara a cara: para que o vosso gosto 
seja perfeito. 

13 Os filhos de tua irma Electa te sau- 
dao. 

EPISTOLA III. DE 9. JOAO APOSTOLO. 

CAPITULO I. 
Louva o Apostolo a ft, e a hospitalidade de 

Gaio. Adverte-o dos vicios de Di'otrefes. 
Da honrado testemunho de Demetrio. 

PRESBYTERO ao carissimo Gaio, a 
quem eu amo na verdade. 

2 Carissimo, eu pe^o a Deos nas minhas 
brapoes que te prospere em tudo, e que te 
conserve em saude, assim como a tua alma 
se acha em bom estado. 

3 Eu me alegrei muito pela vinda dos 
irmaos, e pelo testemunho que derao da tua 
verdade, assim como tu andas na verdade. 

4 Eu nao tenho maior gosto de outra 
cousa, que de ouvir que os meus filhos an- 
dao no caminho da verdade. 

5 Carissimo, tu te portas com fidelidade 
em tudo o que fazes com os irmaos, e parti- 
cularmente com os peregrinos, 

6 Os quaes derao testemunho da tua ca- 
ridade na face da Igreja: aos quaes se en- 
caminhares como convem segundo Deos, 
faras be in. 

7 Porque pelo seu nome he que elles 
partirao, nao. recebendo nada dos Gentios. 

I 8 Nos pois devemos receber a estes taes, 
para trabalharmos com elles no adianta- 
mento da verdade. 

9 Eu talvez tivera escrito a Igreja: mas 
aquelle Diotrefes, que ama ter entrelles a 
primazia, nao nos recebe: 

10 Por isso se eu la for, darei a entender 
as obras que elle faz : chilrando com pala- 
vras malignas contra nos : e como se isto 
nao lhe bastasse : nem ainda quer receber a 
nossos irmaos : e veda aos que os recebem 
que o nao fa^ao, e os lanfa fora da Igreja. 

11 Carissimo, nao imites o mal, mas o 
bem. Aquelle, que faz bem, he de Deos : 
o que faz mal, nao vio a Deos. 

12 De Demetrio todos dao testemunho, e 
a mesma verdade lho da, e nos lho damos 
tambem : e tu sabes que o nosso testemu¬ 
nho he verdadeiro. 

13 Eu tinha mais cousas que te escrever: 
mas nao quiz fazello por tinta, e penna. 

14 Porque espero ver-te cedo, e entao 
fallaremos cara a cara. A paz seja com- 
tigo. Os nossos ■ amigos te saudao. Tu 
sauda tambem os nossos amigos cada hum 
em particular. 

EPISTOLA CATHOLICA DE S. JUDAS APOSTOLO; 

CAPITULO I. 
Devemos permanecer na ft, que recebtrnos 

por Tradiqdo. Ha impios, que a impug- 
ndo. Deos os perderd, como aos maos 
Anjos, e como aos de Sodoma. Abomina- 
ques dos primeiros incrtdulos. Profecia 
de Henoch contra tiles. 
UDAS, servo de Jesu Christo, e irmao de' 
Tiago, aquelles, que sao amados em 

Deos Padre, e conservados, e chamados 
pela gra^a de Jesu Christo. 

2 A misericordia, e a paz, e a caridade se 
Hugmente em vos-outros. 
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3 Carissimos, desejando eu com toda a 
ancia escrever-vos a cerca da vossa corn- 
mum salva^ao, me foi necessario escrever- 
vos agora : exhortando-vos a que combatais 
pela fe, que huma vez foi dada aos Santos. 

4 Porque entrarao furtivamente a vos 
eertos homens impios (que estao anticipada- 
mente destinados para este juizo) os quaes 
trocao a grafa de nosso Deos em luxuria, e 
negao a Jesu Christo nosso unico Domina- 
dor, e Senhor, 

5 Mas quero-vos trazer a memoria, posto 
que ja sabeis tudo isto, como Jesus sal- 
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vando ao povo da terra do Egypto, destruio 
depois aquelles, que nao crferao : 

6 E que aos Anjos, que nao guardarao o 
seu principado, mas desampararao o seu 
domicilio, os tem reservados com cadeias 
eternas em trevas, para o juizo do grande 
dia. 

7 Assim como Sodoma, e Gomorrha, e 
as Cidades comarcans, que fornicarao como 
ellas, e indo apos d’outra came, forao 
postas por escarmento, soffrendo a pena do 
fogo etemo. 

8 Da mesma maneira tambem estes con- 
taminao por certo a sua came, e desprezao a 
dominapao, e blasfemao da magestade. 

9 Quando o Arcanjo Miguel disputando 
com o diabo, altercava sobre o corpo de 
Moyses, nao se atreveo a fulminar-lhe sen- 
tenpa de blasfemo: mas disse : Mande-te o 
Senhor. 

10 Porem estes blasfemao na verdade 
de todas as cousas, que ignorao : e se per- 
vertem como brutos irracionaes, em todas 
aquellas cousas que sabem naturalmente. 

11 Ai delles, porque andarao pelo cami- 
nho de Caim, e por prepo se deixarao levar 
do erro de Balaao, e perecerao na rebelliao 
de Core : 

12 Estes sao os que contaminao os seus 
festins, banqueteando-se sem temor, apas- 
centando-se a si mesmos, como nuvens sem 
agua, que os ventos levao de huma parte 
para a outra, como arvores do outono, sem 
fruto, duas vezes mortas, desarraigadas, 

13 Como ondas furiosas do mar, que ar- 
rojao as espumas da sua abominapao, como 
estrellas errantes : para os quaes esta reser- 
vada huma tempestade de trevas por toda a 
etemidade. 

14 Tambem Enoc, que foi o setimo 
depois de Adao, profetizou ainda destes, 
dizendo: Eis-aqui veio o Senhor entre mi- 
Ihares dos seus Santos. 

15 A fazer juizo contra todos, e a co’n- 
vencer a todos os impios de todas as obras 
da sua impiedade, que impiamente fizerao, 
e de todas as palavras injuriosas, que os 
peccadores impios tem fallado contra Deos. 

16 Estes sao huns murmuradores que- 
ixosos, que andao segundo as suas paixoes, 
e a sua boca falla cousas soberbas, que 
mostrao admirapao das pessoas, por causa 
de interesse. 

17 Mas vos-outros, carissimos, lembrai- 
vos das palavras, que vos forao preditas 
pelos Apostolos de nosso Senhor Jesu 
Christo, 

18 Os quaes vos diziao, que nos ultimos 
tempos viriao impostores, que andariao se¬ 
gundo as suas paixoes todas cheias de im¬ 
piedade. 

19 Estes sao os que se separao de si 
mesmos, sensuaes, que nao tem o Espirito. 

20 Mas vos-outros, carissimos, edifi- 
cando-vos a vos mesmos sobre o funda- 
mento da vossa santissima f£, orando no 
Espirito Santo, 

21 Conservai-vos a vos mesmos no amor 
de Deos, esperando a misericordia de nosso 
Senhor Jesu Christo para a vida eterna. 

22 E assim reprehendei aos que estao ja 
julgados: 

23 E salvai aos outros, arrebatando-os do 
fogo. E dos de mais tende compaixao com 
temor: aborrecendo atd a tunica que esta 
contaminada da came. 

24 E aquelle, que he poderoso para vos 
conservar sem peccado, e para vos apresen- 
tar ante a vista da sua gloria immaculados 
com exultapao na vinda de nosso Senhor 
Jesu Christo; 

25 Ao so Deos Salvador nosso, por Jesu 
Christo nosso Senhor, seja gloria e magnifi- 
ciencia, imperio e poder antes de todos os 
seculos, e agora, e para todos os seculos dos 
seculos. Amen. 

APOCALYPSE DE S. JOAO APOSTOLO. 

CAPITULO I. 
O Apocalypse dictado por Jesu Christo, e 

mandado as sete Igrejas da Asia. Sete 
Candieiros de ouro significao as sete 
Igrejas. Jesu Christo tendo na sua mao 
sete Estrellas, que representao os sete 
Bispos deltas. 

APOCALYPSE de Jesu Christo, que 
Deos lhe deo para descobrir aos seus 

servos as cousas, que cedo devem acontecer: 
e que elle manifestou, enviando-as por meio 
do seu Anjo a seu servo Joao, 

[Port. Test.1 

2 O qual deo testemunho a palavra de 
Deos, e testemunho de Jesu Christo, em 
todas as cousas que vio. 

3 Bemaventurado aquelle, que le, e ouve 
as palavras desta Profecia : e guarda as 
cousas, que nella estao escritas : porque o 
tempo esta. proximo. 

4 Joao as sete Igrejas, que ha na Asia. 
Grapa a vos-outros, e paz da parte daquelle, 
que he, e que era, e que ha de vir: e da 
dos sete Espiritos, que estao diante do seu 
Throno : 

5 E da parte de Jesu Christo, que he a 
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Testemunha fiel, o Primogenito dos mortos, 
e o Principe dos Reis da terra, que nos 
amou, e nos lavou dos nossos peccados no 
seu sangue, 

6 E nos fez sermos o Reino, e os Sacer- 
dotes para Deos, e sen Pai: a elle gloria, e 
iraperio por seculos dos seculos : Amen. 

7 Ei-lo ahi vem sobre as nuvens, e todo 
o olho o vera, e os que o traspassarao. E 
baterao nos peitos ao v&llo todas as Tribus 
da terra : Assim se cumprira : Amen : 

8 Eu sou o Alfa, e o O’mega, o principio, 
e o fim, diz o Senlior Deos : que he, e que 
era, e que ha de vir, o Todo Poderoso. 

9 Eu Joao vosso irmao, que tenho parte 
na tribulapao, e no Reino e na paciencia em 
Jesu Christo : estive em huma Ilha, que se 
chama Patmos, por causa da palavra de 
Deos, e pelo testemunho de Jesus: 

10 Eu fui arrebatado em espiritohum dia 
de Domingo, e ouvi por detras de mim hu¬ 
ma grande voz como de trombeta, 

11 Que dizia : O que v&s, escreve-o em 
hum Livro : e envia-o as sete Igrejas, que 
ha na Asia, a Efeso, e a Smyrna, e a Per- 
gamo, e a Thyatira, e a Sardes, e a Filadel- 
fia, e a Laodicea. 

12 E me voltei para ver a voz, que fal- 
lava comigo : E assim voltado vi sete can- 
dieiros de ouro: 

13 E no meio dos sete candieiros de ouro 
a hum semelhante ao Filho do homem, 
vestido de huma roupa talar, e cingido pelos 
peitos com huma cinta de ouro: 

14 A sua cabepa porem, e os seus cabel- 
los erao Francos como a la branca, e como 
a neve, e os seus olhos pareciao huma como 
chamma de fogo, 

15 E os seus pds erao semelhantes ao 
latao fino, quando esta n’uma fornalha ar- 
dente, e a sua voz igualava o estrondo das 
grandes aguas : 

16 E tinha na sua direita sete estrellas: 
e sahia da sua boca huma espada aguda de 
dous fios : e o seu rosto resplandecia como 
o Sol na sua forpa. 

17 Logo que eu o vi, cahi ante seus pes 
como morto.: Porem elle poz a sua mao 
direita sobre mim, dizendo : Nao temas : eu 
sou o primeiro, e o ultimo, 

18 E o que vivo, e fui morto, mas eis- 
aqui estou eu vivo por seculos dos seculos,”e 
tenho as chaves da morte, e do Inferno. 

19 Escreve pois as cousas, que viste, e 
as que sao, e as que tern de succeder ao 
depois destas. 

20 Eis-aqui o mysterio das sete estrellas, 
que tu viste na minha mao direita, e dos 
sete candieiros de ouro: as sete estrellas, 
sao os sete Anjos das sete Igrejas: e os sete 
candieiros, sao as sete Igrejas. 

CAPITULO II. 
Recebe o Apostolo ordem de eserever aos 
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Bispos de Efeso, de Smyrna, de Bergamo, 
- e de Thyatira : razues de reprehejisdo, ou 

de louver,- cjue merecem estes Bispos. 

T^SCREVE ao Anjo da Igreja de Efeso : 
Isto diz aquelle, que tern as sete estrel¬ 

las na sua direita, que anda no meio dos 
sete candieiros de ouro : 

2 Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, 
e a tua paciencia, e que nao podes supportar 
os maos : e que tens provado os que dizem 
ser Apostolos, e nao o sao : e tu os achaste 
mentirosos : 

3 E que tens paciencia, e soffreste pelo 
meu nome, e nao tens desfalecido. 

4 Mas tenho contra ti, que deixaste a tua 
primeira caridade. 

5 Lembra-te pois donde cahiste: e arre- 
pende-te, e faze as primeiras obras : e se nao, 
venho a ti, e moverei o teu candieiro do seu 
lugar, senao fizeres penitencia. 

6 Mas isto tens de bom, que aborreces 
os feitos dos Nicolaitas, que eu tambem 
aborrepo, 

7 Aquelle, que tem ouvidos, ouca o que 
o Espirito diz as Igrejas: Ao vencedor 
darei a comer da arvore da vida, que esta 
no Paraiso do meu Deos. 

8 E ao Anjo da Igreja de Smyrna escre¬ 
ve : Isto diz o primeiro, e o ultimo, que foi 
morto, e que esta vivo : 

9 Eu sei a tua tribulapao, e a tua pobreza, 
mas tu 6s rico : e es calumniado por aquel- 
les, que se dizem Judeos, e nao o sao, mas 
sao a synagoga de Satanas. 

10 Nao temas nada do que tens que pa- 
decer. Eis-ahi esta que o diabo fara metter 
em prizao alguns de vos, a fim de serdes 
provados : e tereis tribulapao dez dias. Se 
fiel ate a morte, e eu te darei a coroa da 
vida. 

11 Aquelle, que tem ouvidos, oupa o que 
o Espirito diz as Igrejas. O que sahir ven¬ 
cedor, ficara illeso da segunda morte. 

12 Escreve tambem ao Anjo da Igreja 
de Pergamo : Isto diz aquelle, que tem o 
affiado montante de dous gumes: 

13 Sei onde habitas, onde esta a cadeira 
de Satanas : e que conservas o meu nome, e 
nao negaste a minha fe. E isto ate naquel- 
les dias em que Antipas se ostentou minha 
fiel testemunha, o qual foi morto entre vos, 
onde Satanas habita. 

14 Mas tenho contra ti humas poucas de 
cousas : porque tens ahi aos que seguem a 
doutrina de Balaao, que ensinava a Balac a 
por tropepos diante dos filhos d’lsrael, para 
que comessem, e fornicassem : 

15 Assim tens tu tambem aos que seguem 
a doutrina dos Nicolaitas. 

16 Faze igualmente penitencia: porque 
d’outra maneira, virei a ti logo, e pelejarei 
contra elles com a espada da minha boca. 

17 Aquelle, que tem ouvidos, oupa o que 
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0 Espirito diz As Igrejas : Eu darei ao ven- 
cedor o manna escondido, e dar-lhe-hei 
huma pedrinha branca: e hum nome novo 
escrito na pedrinha, o qual nao conhece, se- 
nao quem o recebe. 

18 Escreve mais ao Anjo da Igreja de 
Thyatira : Isto diz o Filno de Deos,. que 
tem os olhos como huma chamma de fogo, 
e os seus pes sao semelhantes ao latao fino: 

19 Eu conheco as tuas obras, e a tua fe, 
e a tua caridade, e servipos, e a tua pacien- 
eia, e as tuas ultimas obras, que em numero 
excedem as primeiras. 

20 Porem tenho humas poucas de cousas 
contra ti : porque tu permittes a Jezabel, 
mulher que se diz Profetiza, pregar, e sedu- 
zir aos meus servos, para forniearem, e co- 
merem das cousas sacrificadas aos idolos. 

21 Eu porem lhe tenho dado tempo para 
fazer penitencia: e ella nao quer arrepender- 
se da sua prostituipao. 

22 Eis-ahi a reduzirei a huma cama: e 
os que adulterao com ella, se verao numa 
grandissima tribulapao, senao fizerem peni¬ 
tencia das suas obras: 

23 E ferirei de morte a seus filhos, e 
todas as Igrejas conhecerao, que eu sou 
aquelle, que sonda os rins, e os coracoes : 
e retribuirei a cada hum de vos segundo as 
suas obras. Mas eu vos digo a vos. 

24 E aos outros que estais em Thyatira: 
a respeito de todos os que nao seguem esta 
doutrina, e que nao tem conhecido as pro- 
fundidades, como elles lhes chamao de Sa- 
tanas, eu nao porei sobre vos outro pezo : 

25 Mas guardai bem aquillo, que tendes, 
ate que eu venha. 

26 E aquelle, que veneer, e que guardar 
as minhas obras ate o fim, eu lhe darei po- 
der sobre as Napoes, 

27 E elle as regera com vara de ferro, e 
serao quebrados como vaso de oleiro, 

28 Assim como tambem eu a recebi de 
meu Pai: e dar-lhe-hei a estrella d’alva. 

29 Aquelle, que tem ouvidos, oupa o que 
o Espirito diz as Igrejas. 

CAP1TULO III. 
Avisos aos Bispos de Sardes, de Filadelfia, e 

de Laodicea como se tinha feito aos outros. 

SCREVE tambem ao Anjo da Igreja de 
Sardes : isto diz aquelle, que tem os sete 

Espiritos de Deos, e as sete estrellas-: Eu 
sei as tuas obras, que tens a reputapao de 
que vives e tu estas morto. 

2 Se vigilante, e confirma os restos, que 
estavao para morrer. Porque nao aeho as 
tuas obras completas diante do meu Deos. 

3 Lembra-te pois do que recebeste, e 
ouviste, e guarda-o, e faze penitencia. Por¬ 
que se tu nao vigiares, Virei a ti como hum 
ladrao, e tu nao saberas a que hora eu virei 
a ti. 

4 Mas tens algumas pessoas em Sardes, 

; que nao tem contaminado os seus vestidos ! 
os quaes andarao comigo em vestiduras 
braneas, porque sao dignos disso. 

5 Aquelle, que veneer, sera assim vestido 
de vestiduras braneas, e eu nao apagarei o 
seu nome do Livro da vida, e confessarei 
o seu nome diante de meu Pai, a diante dos 
seus Anjos. 

6 Aquelle, que tem ouvidos, ouca o que 
o Espirito diz as Igrejas. 

7 Escreve tambem ao Anjo da Igreja 
de Filadelfia : Isto diz o Santo, e o Verda- 
deiro, que tem a chave de David: que 
abre, e ninguem fecha: que fecha, e nin- 
guem abre: 

8 Eu conhepo as tuas obras. Eis-aqui 
puz diante de ti huma porta aberta, que 
ninguem pode fechar: porque tens pouca 
forca, e guardaste a minha palavra, e nao 
tens negado o meu nome. 

9 Eis-aqui darei da synagoga de Satan its, 
os que dizem, qui sao Judeos, e nao no sao, 
mas mentem: Eis-aqui farei com que elles 
venhao, e que se prostrem a teus pes: e 
elles conhecerao que eu te amei; 

10 Porque tu guardaste a palavra da mi¬ 
nha paciencia, tambem eu te guardarei da 
hora da tentapao, que vira a todo o Uni- 
verso, para provar aos que habitao na terra. 

11 Ve, que venho logo : guarda o que 
tens, para que ninguem tome a tua coroa. 

12 Ao que veneer, fallo-hei columna no 
Templo do meu Deos, e nao sahira ja mais 
fora : e escreverei sobre elle o nome do meu 
Deos, e o nome da Cidade do meu Deos, 
a nova Jerusalem, que desce do Ceo vinda 
do meu Deos, e o meu novo nome. 

13 Aquelle, que tem ouvidos, ouca o que 
o Espirito diz as Igrejas. 

14 Escreve igualmente ao Anjo da Igreja 
de Laodicea : Isto diz aquelle, que he a 
mesma Verdade, a Testemunha fiel, e ver- 
dadeira, o que he principio da creatura de 
Deos. 

15 Sei as tuas obras : que nao ds nem 
frio, nem quente: oxala que tu foras ou frio, 
ou quente: 

16 Mas porque tu es morno, e nem ds 
frio, nem quente, comeparte-hei a vomitar 
da minha bocca. 

17 Porque dizes : Rico sou pois, e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta: e nao 
conheces tu que es hum coitado, e misera- 
vel, e pobre, e cego, e nu. 

18 Eu te aconselho que me compres ouro 
affinado no fogo para te fazeres rico, e te 
vestires de roupas braneas, e nao se descu- 
bra a vergonha da tua desnudez, e unge os 
teus olhos com collyrio para que vejas. 

19 Eu aos que amo, reprehendo, e cas- 
tigo. Arma-te pois de zelo, e faze peni¬ 
tencia. 

20 Eis-ahi estou eu a porta, e bato: Se 
algum ouvir a minha voz, e me abrir a por- 

Q 2 * 227 



APOCALYP 

ta, entrarei eu em sua casa, e cearei com 
elle, e elle comigo. 

21 Aquelle, que veneer, eu o farei assen- 
tav comigo no meu Throno : assim como 
eu mesmo tambem depois que venci me 
assentei igualmente com meu Pai no seu 
Throno. 

22 Aquelle, que tem ouvidos, oupa o que 
o Espirito diz as Igrejas. 

CAPITULO IV. 
A porta do Ceo aberta: 0 Jiriz assentado 

com os seus Assessores: Os quatro Ani- 
maes : O seu Cantico: 0 Cantico, e as 
adoraqoes dos vinte e quatro Anciaos. 

EPOIS disto olhei: e vi huma por¬ 
ta aberta no Ceo, e a primeira voz, 

que ouvi, era como de trombeta, que fallava 
comigo, dizendo : Sobe ca, e mostrar-te-hei 
as cousas, que he necessario fazerem-se 
depois destas. 

2 E logo fui arrebatado em espirito : e vi 
immediatamente hum Throno, que estava 
posto no Ceo, e sobre o Throno estava hum 
assentado: 

3 E aquelle, que estava assentado no 
Throno, era pelo que parecia semelhante a 
huma pedra de jaspe e de sardonio: e ao 
derredor do Throno estava hum Iris que se 
assemelhava a cor de esmeralda. 

4 Estavao tambem ao derredor do Thro¬ 
no outros vinte e quatro thronos: sobre estes 
thronos se viao assentados vinte e quatro 
Anciaos, vestidos de roupas brancas, e nas 
suas cabepas coroas de ouro. 

5 E do Throno sahiao relampagos, e vo- 
zes, e trovoes: e diante do Throno estavao 
sete alampadas ardentes, que sao os sete 
Espiritos de Deos. 

6 E 'a vista do Throno havia hum como 
mar de vidro transparente semelhante ao 
crystal: e no meio do Throno, o ao derredor 
do Throno quatro Animaes cheios de olhos, 
por diante, e por detraz. 

7 E o primeiro animal era semelhante 
a hum leao, e o segundo animal semelhante 
a hum novilho, e o terceiro animal tinha o 
aspecto como de homem, e o quarto animal 
era semelhante a huma aguia voando. 

8 E os quatro animaes, cada hum delles 
tinha seis azas : e a roda, e por dentro esta¬ 
vao cheios de olhos : e nao cessavao de dia 
e de noite de dizer: Santo, Santo, Santo, o 
Senhor Deos omnipotente, e que era, e o 
que he, e o que ha de vir. 

9 E quando aquelles animaes davao glo¬ 
ria, e honra, e benpao ao que estava assen¬ 
tado sobre o Throno, que vive por seculos 
dos seculos, 

10 Os vinte quatro Anciaos se prostravao 
diante do que estava assentado no Throno, 
e adoravao ao que vive por seculos dos se¬ 
culos, e lanpavao as suas coroas diante do 
Throno, dizendo: 
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11 Tu es digno, 6 Senhor nosso Deos, de 
receber gloria, e honra, e poder: porque tu 
creaste todas as cousas, e pela tua vontade 
he que ellas erao, e forao creadas. 

CAPITULO V. 
0 Livro fechado a sete sellos : O Cordeiro 

diante do Throno: So elle pbde abrir o 
Livro : Os louvores, que Ihe sao dados por 
todas as creaturas. 

Tj' VI na mao direita do que. estava as- 
sentado sobre o Throno hum livro es- 

crito por dentro e por fora, sellado com sete 
sellos. 

2 E vi hum Anjo forte, que dizia a gran¬ 
de brado : Quem he digno de abrir o Livro, 
e de desatar os seus sellos ? 

3 E nenhum podia, nem no Ceo, nem 
na terra, nem debaixo da terra, abrir o Li¬ 
vro, nem olhar para elle. 

4 E eu chorava muito, por ver que nin- 
guem foi achado digno de abrir o Livro, 
nem de olhar para elle. 

5 Porem hum dos Anciaos me disse: 
Nao chores: eis-aqui o Leao da Tribu de 
Juda, a raiz de David, que pela sua victoria 
alcanpou o poder de abrir o Livro, e de 
desatar os seus sete sellos. 

6 E olhei: e vi no meio do Throno, e 
dos quatro Animaes, e no meio dos Anciaos 
hum Cordeiro como morto, que estava em 
pe, o qual tinha sete comos, e sete olhos: 
que sao os sete espiritos de Deos, mandados 
por toda a terra. 

7 E veio: e tomou o Livro da mao di¬ 
reita do que estava assentado no Throno. 

8 E tendo aberto o Livro, os quatro ani¬ 
maes, e os vinte e quatro Anciaos se prostra- 
rao diante do Cordeiro tendo cada hum suas 
citharas e suas redomas de ouro cheias de 
perfumes, que sao as orapoes dos Santos: 

9 E cantavao hum cantico novo, dizen¬ 
do : Digno es, Senhor, de tomar o Livro, 
e de desatar os seus sellos: porque tu foste 
morto, e nos remiste para Deos pelo teu 
sangue, de toda a Tribu, e de toda a Lin¬ 
gua, e de todo o povo, e de toda a Napao; 

10 E nos tens feito para o nosso Deos 
Reino, e Sacerdotes: e reinaremos sobre a 
terra. 

11 E olhei, e ouvi a voz de muitos Anjos 
ao derredor do Throno, e dos animaes, e 
dos Anciaos: e era o numero delles milhares 
de milhares, 

12 Que diziao em alta voz; Digno he o 
Cordeiro, que foi morto, de receber a vir- 
tude, e a divindade, e a sabedoria, e a forta- 
leza, e a honra, e a gloria, e a benpao. 

13 E a toda a creatura, que ha no Ceo, 
e sobre a terra, e debaixo da terra, e as que 
ha no mar, e quanto alii ha: ouvi dizer a 
todas: Ao que estk assentado no Throno, e 
ao Cordeiro: benpao, e honra, e gloria, e 
poder por seculos de seculos. 
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14 E os quatro Animaes respondiao: 
Amen. E os vinte quatro Anciaos se pros- 
trarao sobre os seus rostos: e adorarao ao 
que vive por seculos de seculos. 

CAPITULO VI. 
Os seis primeiros sellos abertos. 0 Juiz com 

os seus tres Flagellos, a Guerra, a Fome, 
e a Peste : O clamor dos Martyres: A 
espera: A vingan$a chegada em Jim, e re- 
presentada em geral. 

VI que o Cordeiro abrio hum dos 
sete sellos, e ouvi que hum dos quatro 

animaes dizia, como em voz de trovao : Vem, 
e ve. 

2 E olhei: e vi hum cavallo branco, e o 
que estava montado sobrelle, tinha hum ar- 
co, e lhe foi dada huma coroa, e sahio vic- 
torioso para veneer. 

3 E como elle tivesse aberto o segundo 
sello, ouvi o segundo animal, que dizia: 
Vem, e v6. 

4 E sahio outro cavallo vermelho : e foi 
dado poder ao que estava montado sobrelle, 
para que tirasse a paz de sima da terra, e 
que se matassem huns aos outros, e foi-lhe 
dada huma grande espada. 

5 E quando elle abrio o terceiro sello, 
ouvi ao terceiro animal, que dizia : Vem, e 
vfi. E appareceo hum cavallo negro: e o 
que estava montado sobrelle, tinha na sua 
mao huma balanpa. 

6 E ouvi huma como voz no meio dos 
quatro animaes, que diziao: Meia oitava 
de trigo valera hum dinheiro, e tres oitavas 
de cevada hum dinheiro, mas nao fapas 
damno ao vinho, nem ao azeite. 

7 E quando elle abrio o quarto sello, 
ouvi a voz do quarto animal, que dizia: 
Vem, e v£. 

8 E appareceo hum cavallo amarello: e 
o que estava montado sobrelle, tinha por 
nome Morte, e seguia-o o Inferno, e foi-lhe 
.dado poder sobre as quatro partes da terra, 
para matar a espada, a fome, e pela mortan- 
dade, e pelas alimarias da terra. 

9 E quando elle abrio o quinto sello : 
vi debaixo do Altar as almas dos que ti- 
nhao sido mortos por causa da palavra de 
Deos, e pelo testemunho, que tinhao dado 
delle, 

10 E clamavao em alta voz, dizendo: 
Ate quando, Senhor, (Santo, e verdadeiro,) 
dilatas tu o fazernos justipa, e vingar o nosso 
sangue dos que habitao sobre a terra ? 

11 E forao dadas a cada hum delles hu- 
mas vestiduras brancas : e foi-lhes dito, que 
repousassem ainda hum pouco de tempo, 
ate que se completasse o numero dos seus 
conservos, e o de seus irmaos, que haviao 
de padecer como tambem elles a morte. 

12 E olhei, quando elle abrio o sexto 
sello: e eis-que sobreveio hum grande terre- 
moto e se tornou o Sol negro, como hum 

sacco de cilicio: e a Lua se tornou toda 
como sangue : 

13 E as estrellas cahirao do Ceo sobre 
a terra, como quando a figueira, sendo 
agitada d’hum grande vento, deixa cahir 
os seus figos verdes: 

14 E o Ceo se recolheo como hum livro, 
que se enrola: e todos os Montes, e Ilhas 
se moverao dos seus lugares : 

15 E os Reis da terra, e os Principes, 
e os Tribunos, e os ricos, e os poderosos, 
e todo o servo, e livre se esconderao nas 
cavernas, e entre os penhascos dos montes: 

16 E disserao aos montes, e aos roche- 
dos: Cahi sobre nos, e escondei-nos de 
diante da face do que esta assentado no 
Throno, e da ira do Cordeiro: 

17 Porque chegou o grande dia da ira 
delles : e quem podera subsistir ? 

CAPITULO VII. 
A vinganqa suspendida. Os Escolhidos as- 

sinalados antes que ella venha, e tirados 
das doze Tribus d’Israel. A innumcra- 
vel multiddo dos outros Martyres da 
Gentilidade. A felicidade, e a gloria 
dos Santos. 

EPOIS disto vi quatro Anjos, que 
estavao sobre os quatro angulos da 

terra, tendo mao nos quatro ventos da 
terra, para que nao assoprassem sobre a 
terra, nem sobre o mar, nem contra arvore 
alguma. 

2 E vi outro Anjo que subia da parte do 
nascimento do Sol, tendo o sinal do Deos 
vivo: e clamou em alta voz aos quatro 
Anjos, a quem fora dado o poder de fazer 
mal a terra, e ao mar, 

3 Dizendo: Nao fapas mal a terra, nem 
ao mar, nem as arvores, atd que assinale- 
mos os servos do nossoDeos nas suas testas. 

4 E ouvi o numero dos que forao assi- 
nalados, que erao cento e quarenta e quatro 
mil assinalados, de todas as Tribus dos filhos 
d’lsrael. 

5 Da Tribu de Juda doze mil assinala¬ 
dos: Da Tribu de Ruben doze mil assi¬ 
nalados : Da Tribu de Gad, doze mil assi¬ 
nalados : 

6 Da Tribu de Aser, doze mil assinala¬ 
dos : Da Tribu de Nefthali, doze mil 
assinalados : Da Tribu de Manasses, doze 
mil assinalados: 

7 Da Tribu de Simeon, doze mil assi¬ 
nalados : Da Tribu de Levi, doze mil assi¬ 
nalados : Da Tribu de Issacar, doze mil 
assinalados : 

8 Da Tribu de Zabulon, doze mil assi¬ 
nalados: Da Tribu de Jose, doze mil assi¬ 
nalados : Da Tribu de Benjamin, doze mil 
assinalados. 

9 Depois disto vi huma grande multi- 
dao, que ninguem podia contar, de todas 
as Napoes, e Tribus, e Povos, e Linguas : 
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que estavao em pc diante do Throno, e & 
vista do Cordeiro, cobertos de vestiduras 
brancas, e com palmas nas suas maos: 

10 E clamavao em voz alta, dizendo : 
Salvacao ao nosso Deos, que esta assentado 
sobre Throno, e ao Cordeiro. 

11 E todos os Anjos estavao en pe ao 
derredor do Throno, e dos Anciaos, e 
dos quatro Animaes: e se prostrarao ante 
o Throno sobre os seus rostos, e adorarao a 
Deos, 

12 Dizendo, Amen. Benpao, e clari- 
dade, e sabedoria, e acpao de gramas, honra, 
e virtude, e fortaleza a nosso Deos por se- 
culos de seculos, Amen. 

13 E respondeo hum dos Anciaos, e 
me disse: Estes, que estao cobertos de 
vestiduras brancas, quem sao? e donde 
vierao ? 

14 E eu Ihe respondi: Meu Senhor, tu 
o sabes. E elle me disse: Estes sao os 
que vierao de huma grande tribulacao, e 
lavarao as suas roupas, e as embranque- 
cerao no sangue do Cordeiro : 

15 Porisso estao ante o Throno de Deos, 
e o servem de dia e de noite no seu Templo: 
e o que esta assentado no Throno, habi- 
tara sobrelles: 

16 Nao terao fome, nem sede nunca 
jamais, nem cahira sobrelles o Sol, nem 
ardor algum: 

17 Porque o Cordeiro, que esta no meio 
do Throno, os guardara, e os levara as 
fontes das aguas da vida, e enxugara Deos 
toda a lagrima dos olhos delles. 

CAPITULO VIII. 
A abertura do setimo sello: As quatro pri- 

meiras Trombetas. 

Tp QUANDO elle abrio o setimo sello 
fez-se hum silencio no Ceo, quasi por 

meia hora. 
2 E vi sete Anjos que estavao em p6 

diante de Deos: e lhes forao dadas sete 
trombetas. 

3 E veio outro Anjo, e parou diante do 
altar, tendo hum thuribulo de ouro : e lhe 
forao dados muitos perfumes, das orapoes 
de todos os Santos, para que os posesse 
sobre do altar de ouro, que estava ante o 
Throno de Deos. 

4 E subio o fumo dos perfumes das ora- 
coes dos Santos, da mao do Anjo diante de 
Deos. 

5 E o Anjo tomou o thuribulo, e o en- 
cheo de fogo do altar, e o lanpou sobre 
a terra, e logo se fizerao trovoes, e es- 
trondos, e relampagos, e hum grande ter- 
remoto. 

6 Entao os sete Anjos, que tinhao as 
sete trombetas, se prepararao para as fazer 
soar. 

7 E tocou o primeiro Anjo a Trombeta, 
e formou-se huma chuva de pedra, e de 
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fogo misturados com sangue, que cahio 
sobre a terra, e foi abrazada a terceira 
parte da terra, e foi queimada a terceira 
parte das arvores, e queimada toda a herva 
verde. 

8 E o segundo Anjo tocou a Trombeta: 
e foi lanpado no mar como hum grande 
monte ardendo em fogo, e se tomou em 
sangue a terceira parte do mar, 

9 E a terpa parte das creaturas, que 
viviao no mar, morreo, e a terpa parte das 
naos pereceo. 

10 E tocou o tereeiro Anjo a Trom¬ 
beta : e cahio do Cto huma grande Es¬ 
trella ardente, como hum facho, e cahio 
ella sobre a terpa parte dos rios, e sobre as 
fontes das aguas: 

11 E o nome desta Estrella era Absin- 
thio : e a terceira parte das aguas se con- 
verteo em absinthio : e muitos homens mor- 
rerao das aguas, porque ellas se tomarao 
amargosas. 

12 E o quarto Anjo tocou a Trombeta: 
e foi ferida a terpa parte do Sol, e a terpa 
parte da Lua, e a terpa parte das Estrellas, 
de maneira, que se obscureceo a terpa parte 
delles, e nao resplandecia a terceira parte 
do dia, e o mesmo era da noite. 

13 E vi eu, e ouvi a voz d’huma Aguia, 
que voava pelo meio do Ceo, a qual dizia 
em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da 
terra, por causa das outras vozes dos tres 
Anjos, que haviao de tocar a Trombeta. 

CAPITULO IX. 
Som da quinta Trombeta. Cahe do Ceo outra 

Estrella. 0 Poqo do abysmo aberto. Os 
Gqfanhoios sahindo delle fazem grande 
damno aos Homens. A sexta Trombeta. 
Os quatro demonios do Eufrates sao soltos. 

EO quinto Anjo tocou a Trombeta: e 
vi que huma Estrella cahio do Ceo na 

terra, e lhe foi dada a chave do popo do 
abysmo. 

2 E abrio ella o popo do abysmo: e 
subio fumo do popo, como fumo de huma 
grande fornalha: e se escureceo o Sol, e o 
ar com o fumo do popo: 

3 E do fumo do popo sahirao gafanho- 
tos para a terra, e lhes foi dado hum poder, 
como tem poder os escorpioes da terra: 

4 E lhes foi mandado, que nao fizessem 
damno a herva da terra, nem a verdura 
alguma, nem a arvore alguma: senao so- 
mente aos homens, que nao tem o sinal de 
Deos nas suas testas: 

5 E lhes foi concedido, nao que os 
matassem: mas que os atormentassem 
einco mezes: e o seu tormento he como 
o tormento de escorpiao, quando fere ao 
homem. 

6 E naquelles dias os homens buscarao 
a morte, e nao a acharao : e elles desejarao 
rnorrer, e a morte fugira delles* 
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? E as figuras dos gafanhotos erao pa- 
recidas a cavalhos apparelhados para a ba- 
talha: e sobre as suas cabefas tinhao como 
coroas semelhantes ao ouro : e os seus ros- 
tos erao como rostos de homens. 

8 E tinhao os cabellos como os cabellos 
das mulheres; e os seus dentes, erao como 
os dentes dos leoes: 

9 E vestiao couracas, como couracas de 
ferro, e o estrondo das suas azas, era como 
o estrondo de carros de muitos cavallos, que 
correm ao combate: 

10 E tinhao caudas semelhantes as dos 
escorpioes, e havia aguilhoes nas suas cau¬ 
das: e o seu poder se estendia a fazerem 
mal aos homens cinco mezes : e tinhao so¬ 
bre si. 

11 Por seu Rei hum Anjo do abysmo, 
chain ado em Iiebreo Abaddon, e em Grego 
Apollyon, que segundo o Latim quer dizer 
Exterminador. 

12 O primeiro ai jfi passou, e eis-aquei 
se seguem ainda dous ais depois destas 
cousas. 

13 Tocou tambem o sexto Anjo a 
Trombeta: e eu ouvi huma voz, que sahia 
dos quatro cantos do Altar de ouro, que 
esta ante os olhos de Deos, 

14 A qual dizia ao sexto Anjo, que tinha 
a Trombeta: Solta os quatro Anjos, que 
estao atados no grande rio Eufrates. 

15 Logo forao desatados os quatro Anjos, 
que estavao prestes para a hora, e dia, e 
mez, e anno: para matarem a tcrya parte 
dos homens. 

16 E o numero deste exercito de Ca- 
vallaria era de duzentos milhoes. E eu 
ouvi dizer o numero delies. 

17 E vi assim os cavallos na visao: os 
que estavao pois montados nelles, tinhao 
humas couracas de fogo, e de cor de jacin- 
tho, e de enxofre, e as cabefas dos cavallos 
erao como cabefas de leoes : e da sua boca 
sahia fogo, e fumo, e enxofre. 

18 E por estas tres pragas, isto he, pelo 
fogo, e pelo fumo, e pelo enxofre, que 
sahiao da sua boca, foi morta a terja parte 
dos homens. 

19 Porque o poder dos cavallos esta na 
sua boca, e nas suas caudas: porque as 
suas caudas assemelhao-se com as das ser- 
pentes, e tem cabef as: e com ellas dam- 
nao. 

20 E os outros homens, que nao forao 
rnortos por estas pragas, nem se arrepen- 
derao das obras das suas maos, para que 
nao adorassem os demonios, e os idolos 
de ouro, e de prata, e de cobre, e de pedra, 
e de pao, que nem podem ver, nem ouvir, 
nem andar, 

21 E nao fizerao penitencia dos seus 
homicidios, nem dos seus empeconhamen- 
tos, nem das suas fornicafoes, nem dos seus 
furtos. 

CAPITULO X. 
O Anjo atneagando. O Livro aberto. Os 

sete Trovues. O Livro comido. 

T^NTAO vi outro Anjo forte, que descia 
do Ceo, vestido d’huma nuvem, e com 

o arco Iris sabre a sua cabeca, e o seu rosto 
rera como o Sol, e os seus pes como colum- 
nas de fogo : 

2 E tinha na sua mao hum Livrinho 
aberto: e poz o seu pe direito sobre o mar, 
e o esquerdo sobre a terra : 

3 E gritou em alta voz, como hum leao 
quando ruge. E depois que gritou, fizerao 
sete trovoes soar as suas vozes. 

4 E como os sete trovoes tivessem feito 
ouvir as suas vozes, eu me punha ja a escre- 
vellas: mas ouvi huma voz do Ceo, que me 
dizia: Sella as palavras dos sete trovoes: e 
nao nas escrevas. 

5 E o Anjo, que eu vira, que estava em 
pd sobre o mar, e sobre a terra, levantou a 
sua mao para o Ceo : 

6 E jurou por aquelle, que vive por se- 
culos de seculos, que creou o Ceo, e tudo o 
que nelle ha: e a terra, e tudo o que ha 
nella: e o mar, e tudo o que nelle ha: ju¬ 
rou, digo: Que nao haveria mais tempo : 

7 Mas nos dias da voz do setimo Anjo, 
quando comefasse a soar a trombeta, se 
cumpriria o mysterio de Deos, como elle o 
annunciou pelos Profetas seus servos. 

8 E ouvi a voz do Ceo, que fallava outra 
vez comigo, e que dizia: Vai, e toma o Livro 
aberto da mao do Anjo, que esta em pe so¬ 
bre o mar, e sobre a terra. 

9 E fui eu ter com o Anjo, dizendo-lhe, 
que me d£sse o Livro. E elle me disse: 
Toma o Livro, e como-o : e elle te causara 
amargor no ventre, mas na tua boca sera 
doce como mel. 

10 E tomei o Livro da mao do Anjo, e 
traguei-o, e na minha boca era doce como 
mel: mas depois que o traguei, elle me cau- 
sou amargor no ventre: 

11 Entao me disse : Importa que tu ainda 
profetes a rnuitas Gentes, e Povos, e ho¬ 
mens de diversas linguas, e Reis. 

CAPITULO XI. 
0 Templo medido. 0 seu Atrio deixado aos 

Gentios. As duns Testemunhas. A sua 
morte, resurreigao, e gloria. A setima 
Trombeta. O Reino de Jesu Christo, e 
os seus Juizos. 

DEO-SE-ME huma cana semelhante a 
huma vara, e foi-me dito: Levanta-te, e 

mede o Templo de Deos, e o Altar, e os 
que nelle fazem as suas adoracoes : 

2 Mas o Atrio, que esta fora do Templo, 
deixa-o de fora, e nao o mef as: porque elle 
foi dado aos Gentios, e elles hao de pizar 
com os pes a Cidade Santa por quarenta e 
dous mezes: 
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3 E darei as minhas duas Testemunhas, e 
elles vestidos de sacco profetarao por mil e 
duzentos e sessenta dias. 

4 Estes sao duas oliveiras, e dous candiei- 
ros, postos diante do Senhor da terra. 

5 Se alguem pois lhes quizer fazer mal, 
sahira fogo das suas bocas, que devorara a 
seus inimigos: e se alguem os quizer offen¬ 
der, importa que elle seja assim morto. 

6 Elles tem poder de fechar o Ceo, para 
que nao chova, pelo tempo que durar a sua 
profecia: e tem poder sobre as aguas, para 
as converter em sangue, e de ferir a terra 
com todo o genero de pragas, todas as vezes 
que quizerem. 

7 E depois que elles tiverem acabado de 
dar o seu testemunho, huma fera, que sobe 
do abysmo, fara contra elles guerra, e ven- 
cellos-ha, e matal-los-ha. 

8 E os seus corpos jazerao estirados nas 
pranas da grande Cidade, que se cliama es- 
piritualmente Sodoma, e Egypto, onde tam- 
bem o Senhor delles foi crucificado. 

9 E os das Tribus, e Povos, e Linguas, 
e Najoes verao os corpos delles estirados 
por tres dias e meio: e nao permittirao, que 
os seus corpos sejao postos em sepulcros: 

10 E os habitantes da terra se alegrarao 
sobrelles, e farao festas: e mandarao pre- 
sentes huns aos outros, porque estes dous 
Profetas tinhao atormentado aos que habi- 
tavao sobre a terra. 

11 Mas depois de tres dias e meio o es- 
pirito de vida entrou nelles da parte de Deos. 
E elles se levantarao sobre os seus pes, e 
dos que os virao, se apoderou hum grande 
temor. 

12 E ouvirao huma grande voz do Ceo, 
que lhes dizia: Subi para ca. E subirao 
ao Ceo em huma nuvem : e os virao os ini¬ 
migos delles: 

13 E naquella hora sobreveio hum grande 
terremoto, e cahio a decima parte da Ci¬ 
dade : e no terremoto forao mortos os nomes 
de sete mil homens : e os demais forao ate- 
morizados, e derao gloria ao Deos do Ceo. 

14 He passado o segundo ai: e eis-aqui o 
terceiro, que cedo vira. 

15 E o setimo Anjo tocou a Trombeta: 
e ouvirao-se no Ceo grandes vozes, que 
diziao: o Reino deste Mundo passou a ser 
de nosso Senhor, e do seu Christo, e elle 
reinara por seculos de seculos: Amen. 

16 E os vinte e quatro Anciaos, que 
diante de Deos estao assentados nas suas 
cadeiras, se prostrarao sobre os seus rostos, 
e adorarao a Deos, dizendo: 

17 Graf as te damos, Senhor Deos Todo- 
Poderoso, que es, e que eras, e que has de 
vir: por haveres recebido o teu grande po- 
derio, e entrado no teu Reino. 

18 E as Gentes se irritarao, mas chegou 
a tua ira, e o tempo de serem julgados os 
mortos, e de dar o galardao aos Profetas 
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teus servos, e aos Santos, e aos que temern 
o teu nome, aos pequenos, e aos grandes, e 
de exterminar aos que corromperao a terra. 

19 Entao foi aberto no Ceo o Templo de 
Deos: e appareceo a Area do seu Testa- 
mento no seu Templo, e sobrevierao relam- 
pagos, e vozes, e hum terremoto, e huma 
grande chuva de pedra. 

CAPITULO XII. 
A Mulher das dores do parto, e o furor do 

Dragao. A mulher fugindo para o de- 
serto. Huma grande Batalha no Ceo. 
Segunda investida do Dragao, e segunda 
fuga da mulher. Terceira investida do 
Dragao, e o seu effeito. 

A PPARECEO outrosi hum grande sinal 
no Ceo: Huma mulher vestida do Sol, 

que tinha a Lua debaixo de seus pes, e 
huma coroa de doze Estrellas sobre a sua 
cabeya: 

2 E estando prenhada, clamava com dores 
de parto, e soffria tormento por parir. 

3 E foi visto outro sinal no Ceo: e eis- 
aqui hum grande Dragao vermelho, que 
tinha sete cabef as, e dez cornos: e nas suas 
cabepas sete diademas, 

4 E a cauda delle arrastava a terpa parte 
das estrellas do Ceo, e as fez cahir sobre a 
terra, e o Dragao parou diante da mulher, 
que estava para parir: a fim de tragar ao 
seu filho, depois que ella o tivesse dado 
a luz. 

5 E pario hum filho vara6, que havia de 
reger todas as Gentes com vara de ferro : e 
seu filho foi arrebatado para Deos, e para o 
seu Throno, 

6 E a mulher fugio para o deserto, onde 
tinha hum retiro, que Deos lhe havia pre- 
parado, para nelle a sustentarem por mil e 
duzentos e sessenta dias. 

7 Entao houve no Ceo huma grande ba¬ 
talha: Miguel, e os seus Anjos pelejavao 

o Dragao com os seus contra o Dragao, e 
Anjos pelejava contra elle: 

8 Porern estes nao prevalecerao, nem o 
seu lugar se achou mais no Ceo. 

9 E foi precipitado aquelle grande Dra¬ 
gao, aquella antiga serpente, que se chama 
o Diabo, e Satanas, que seduz a todo o 
Mundo: sim foi precipitado na terra, e pre- 
cipitados com elle os seus Anjos. 

10 E eu ouvi huma grande voz no Ceo, 
que dizia: Agora foi estabelecida a salvapao, 
e a fortaleza, e o Reino do nosso Deos, e o 
poder do seu Christo: porque foi precipi¬ 
tado o accusador de nossos irmaos, que os 
accusava de dia e de noite diante do nosso 
Deos. 

11 E elles o vencerao pelo sangue do 
Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, 
e nao amarao as suas vidas ate a. morte. 

12 Por isso, 6 Ceos, alegrai-vos, e vos os 
que habitais nelles. Ai da terra, e do mar, 
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porque o diabo desceo a vos cheio d’huma 
grande ira, sabendo que lhe resta pouco 
tempo. 

13 E o Dragao depois que se vio preci- 
pitado na terra, comepou a perseguir a mu- 
lher, que tinha parido o filho macho: 

14 E forao dadas a mulher duas azas 
d’huma grande aguia, para voar para o de- 
serto ao lugar do seu retiro, onde he susten- 
tada hum tempo e dous tempos, e ametade 
d’hum tempo, fora da presenfa da serpente. 

15 E a serpente lancou da sua boca atras 
da mulher, agua como hum rio, para fazer 
que ella fosse arrebatada da corrente. 

16 Porem a terra ajudou a mulher, e 
abrio a terra a sua boca, e engulio ao rio, 
que o Dragao tinha vomitado da sua boca. 

17 E o Dragao se irou contra a mulher: 
e foi fazer guerra aos outros seus filhos, que 
guardao os mandamentos de Deos, e tern o 
testemunho de Jesu Christo. 

18 E deixou-se estar sobre a area do mar. 

CAPITULO XIII. 
A Besta, que sake do mar. As suas sete 

cabegas, e os seus dez cbrnos. Huma das 
suas cabegas, que parecia morta, he curada. 
Segunda Besta com dous cbrnos, sedu- 
zindo a todo o Mundo. 

VI levantar-se do mar huma Besta, que 
tinha sete cabepas, e dez cornos, e sobre 

os seus cornos dez diademas, e sobre as suas 
cabegas nomes de blasfemia. 

2 E esta Besta, que eu vi, era semelhante 
a hum Leopardo, e os seus pes como pes de 
Urso, e a sua boca como boca de Leao. E 
o Dragao lhe deo a sua forca, e o seu grande 
poder. 

3 E vi huma das suas cabegas como fe- 
rida de morte: e foi curada a sua ferida 
mortal. E se maravilhou toda a terra apos 
a Besta. 

4 E adorarao ao Dragao, que deo poder 
a Besta: e adorarao a Besta, dizendo: 
Quem ha semelhante a Besta ? e quem po- 
dera pelejar contra ella? 

5 E foi dada a Besta huma boca, que se 
gloriava com insolencia, e pronunciava blas- 
femias: e foi-lhe dado poder de fazer guerra 
por quarenta e dous mezes. 

6 E abrio a sua boca em blasfemias con¬ 
tra Deos, para blasfemar o seu Nome, e o 
seu Tabemaculo, e os que habitao no Ceo. 

7 E foi-lhe concedido que fizesse guerra 
aos Santos, e que os vencesse. E foi-lhe 
dado poder sobre toda a Tribu, e Povo, e 
Lingua, e Na^ao, 

8 E todos os habitantes da terra a adora¬ 
rao : aquelles, cujos nomes nao estao es- 
critos no Livro da vida do Cordeiro do 
Mundo. 

9 Se algum tern ouvidos, ou$:a. 
10 Aquelle que levar para o cativeiro, ira 

para o cativeiro : aquelle, que rnatar a es- 

pada, importa que seja morto a espada. 
AqVii esta a paciencia, e a fe dos Santos. 

11 E vi outra Besta, que subia da terra, 
e que tinha dous cornos semelhantes aos do 
Cordeiro, e que fallava como o Dragao. 

12 E ella exercitava todo o poder da 
primeira Besta na sua presenfa : e fez que 
a terra, e os que a habitao, adorassem a 
primeira Besta, cuja ferida mortal tinha sido 
curada. 

13 E obrou grandes prodigios, desorte 
que ate fazia descer fogo do Ceo sobre a 
terra a vista dos homens. 

14 E seduzio aos habitadores da terra 
com os prodigios, que se lhe permittirao 
fazer diante da Besta, dizendo aos habitantes 
da terra que fizessem huma imagem da 
Besta, que tinha recebido hum golpe de es¬ 
pada, e ainda estava viva. 

15 E foi-lhe concedido que communi- 
casse espirito a imagem da Besta, e que 
fallasse a tal imagem da mesma Besta: e 
que fizesse que fossem mortos todos aquelles 
que nao tivessem adorado a imagem da 
Besta. 

16 E a todos os homens pequenos e 
grandes, e ricos, e pobres, e livres, e escra- 
vos fara ter hum sinal na sua mao direita, 
ou nas suas testas : 

17 E que nenhum possa comprar, nem 
vender, senao o que tiver o sinal, ou nome 
da Besta, ou o numero do seu nome. 

18 Aqui ha sabedoria. Quem tem intel- 
ligencia, calcule o numero Besta. Porque 
he numero de homem: e o numero della he 
seiscentos e sessenta e seis. 

CAPITULO XIV. 
0 Cordeiro sobre o Monte de Sido. Os 

Santos o acompanhao seguindo-o. 0 Filho 
do Homem apparece sobre huma nuvem. 
A vindima dos peccadores. 

OLHEI: e eis que o Cordeiro estava 
em pe sobre o Monte de Siao e com 

elle cento e quarenta e quatro mil, que 
tinhao escrito sobre as suas testas o nome 
delle, e o nome de seu Pai. 

2 E ouvi huma voz do Ceo, como o es- 
trondo de muitas aguas, e como o estrondo 
de hum grande trovao : e a voz, que ouvi, 
era como de tocadores de cithara, que toca- 
vao as suas citharas. 

3 E cantavao como hum cantico novo 
diante do Throno, e diante dos quatro Ani- 
maes, e dos Anciaos: e ninguem podia 
cantar este Cantico, senao aquelles cento e 
quarenta e quatro mil, que forfio comprados 
da terra. 

4 Estes sao aquelles, que se nao conta- 
minarao com mulheres : porque sao Virgens. 
Estes seguem o Cordeiro, para onde quer 
que elle va. Estes forao comprados dentre 
os homens para serem as Primicias para 
Deos, e para o Cordeiro, 

*233 



APOCALYPSE XV. XVI. 

5 E na sua boca nao se achou mentira : 
porque estao sem macula diante do Throno 
de Deos. 

6 E vi outro Anjo voando pelo meio do 
Ceo, que tinha o Evangelho eterno, para o 
pregar aos que fazern assento sobre a terra, 
e a toda a Napao, e Tribu, e Lingua, e Povo: 

7 Dizendo ern alta voz: Temei ao Se- 
nbor, e dai-lhe gloria, porque he chegada a 
hora do seu Juizo: e adorai aquelle, que 
fez o Ceo, e a terra, o mar, e as fontes das 
aguas. 

8 E outro Anjo o seguio, dizendo : Cahio, 
cahio aquella grande Babylonia : que deo a 
beber a todas as gentes do vinho da ira da 
sua fornicacao. 

9 E seguio-se a estes o terceiro Anjo 
dizendo em alta voz : Se algum adorar a 
Besta, e a sua imagem, e trouxer o seu ca- 
racter na sua testa, ou na sua mao. 

10 Este liebera tambem do vinho da ira 
de Deos, que esta misturado com outro puro 
no calis da sua ira, e sera atormentado em 
fogo e enxofre diante dos Santos Anjos, e na 
presenya do Cordeiro : 

11 E o furno dos seus tormentos se levan- 
tara por seculos de seculos: sem que tenhao 
descanco algum nem de dia, nem de noite, 
os que tiverem adorado a Besta, e a sua 
imagem, e o que tiver trazido o caracter do 
seu nome. 

12 Aqui esta a paciencia dos Santos, que 
guardao os mandamentos de Deos, e a fe de 
Jesus. 

13 Entao ouvi eu huma voz do Ceo, que 
me dizia: Escreve : Bemaventurados os 
mortos, que morrem no Senhor. De hoje 
em diante diz o Espirito, que descancem 
dos seus trabalhos, porque as obras delies os 
seguern. 

14 E tomei a olhar, e eis-que vi huma 
nuvem branca: e hum assentado sobre a 
nuvem, que se parecia com o Filho do 
Homem, o qual tinha na sua cabeja huma 
coroa de ouro, e na sua mao huma fouce 
aguda. 

15 E outro Anjo sahio do Templo, gri- 
tando em alta voz para o que estava assen¬ 
tado sobre a nuvem : Mette a tua fouce, e 
sega, porque he chegada a hora de segar, 
pois a. seara da terra esta madura. 

16 Entao o que estava assentado sobre a 
nuvem, metteo a sua fouce a terra, e a terra 
foi segada. 

17 E outro Anjo sahio do Templo, que 
ha no Ceo, tendo tambem elle mesmo huma 
aguda fouce. 

18 Sahio mais do Altar outro Anjo, que 
tinha poder sobre o fogo: e este em alta voz 
gritou para o que tinha a fouce aguda, 
dizendo: Mette a tua fouce aguda, e vindima 
os cachos da vinha da terra: porque as suas 
uvas estao maduras. 

19 E metteo o Anjo a sua fouce aguda a 
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terra, e vindimou a vinha da terra, e lanpou 
a vindima no grande lagar da ira de Deos: 

20 E o lagar foi pizado fora da Cidade, e 
o sangue, que sahio do lagar, subio at6 che- 
gar aos freios dos cavallos, por espapo de 
mil e seiscentos esladios. 

CAPITULO XV. 
Os sete Anjos tendo na mao os sete Pragas 

ultimas, e os sete Calices da ira de Deos. 
Hum mar transparente sobre o qual os 
vencedores cantdo o Cantico de Moyses. 

VI no Ceo outro sinal grande, e admira- 
vel, sete Anjos que tinhao as sete ulti¬ 

mas Pragas : Porque nellas he consummada 
a ira de Deos. 

2 E vi assirn como hum mar de vidro en- 
volto em fogo, e aos que vencerao a Besta, 
e a sua imagem, e o numero do seu nome, 
que estavao sobre o mar de vidro, tendo 
citharas de Deos : 

3 E cantavao elles o Cantico do servo de 
Deos Moyses, e o Cantico do Cordeiro, 
dizendo : Grandes, e admiraveis sao as tuas 
obras, 6 Senhor Deos Todo Poderoso : Jus- 
tos e verdadeiros sao os teus caminhos, 6 
Rei dos seculos. 

4 Quem te nao temera, Senhor, e que 
nao engrandecera o teu Nome ? porque so 
tu es piedoso; em consequencia do que 
todas as Nacoes virao, e se prostrarao na tua 
presenca, porque os teus juizos forao mani- 
festados. 

5 E depois disto olhei, e eis-que vi, que 
o Templo do Tabernaculo do Testemunho 
se abrio no Ceo : 

6 E os sete Anjos, que traziao as sete 
Pragas, sahirao do Templo, vestidos de 
linho puro, e branco, e cingidos pelos peitos 
com cintas de ouro. 

7 Entao hum dos quatro Animaes deo 
aos sete Anjos sete calices de ouro, cheios 
da ira de Deos, que vive por seculos de 
seculos. 

8 E o Templo se encheo de fumo pela 
magestade de Deos, e da sua virtude ; e 
ninguem podia entrar no Templo, em quanto 
se nao cumprissem as sete Pragas dos sete 
Anjos. 

CAPITULO XVI. 
Os sete Calices vasados, e as sete Pragas. 

OUVI huma grande voz, que sahia do 
Templo, a qual dizia aos sete Anjos : 

Ide, e derramai sobre a terra os sete calices 
da ira de Deos. 

2 E foi o primeiro, e derramou o seu 
calis sobre a terra, e veio hum golpe cruel, 
e perniciosissimo sobre os homens, que 
tinhao o sinal da Besta, e sobre aquelles, que 
adorarao a sua imagem. 

3 Derramou tambem o segundo Anjo o 
seu calis sobre o mar, e se tornou em sangue, 
como de hum morto: e morreo no mar toda 
a alma vivente. 
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4 E o terceiro derramou o seu calis sobre 
os rios, e sobre as fontes das aguas, e estas 
se converterao em sangue. 

5 E ouvi dizer ao Anjo das aguas : Justo 
6s, Senhor, que es, e que eras Santo, que 
isto julgaste: 

6 Porque elles derramarao o sangue dos 
Santos, e dos Profetas, lhes deste tambem a 
beber sangue : porque assim o merecem. 

7 E ouvi a outro que dizia do Altar: 
Certamente, Senhor Deos Todo Poderoso, 
verdadeiros e justos sao os teus juizos. 

8 E o quarto Anjo derramou o seu calis 
sobre o Sol, e foi-lhe dado poder de affligir 
os homens com ardor, e fogo : 

9 E os homens se abrazarao com hum 
calor devorante, e blasfemarao o nome de 
Deos, que tem poder sobre estas Pragas, e 
nao se arrependerao para lhe darem gloria. 

10 Derramou igualmente o quinto Anjo 
o seu calis sobre o throno da Besta: e o seu 
Reino tornou-se tenebroso, e os homens se 
morderao a si mesmos as linguas com a 
vehemencia da sua dor: 

11E blasfemarao o Deos do Ceo por 
causa das suas dores, e das suas feridas, e 
nao fizerao penitencia das suas obras. 

12 E derramou o sexto Anjo o seu calis 
sobre aquelle grande rio Eufrates : e seccou 
as suas aguas, para que se apparelhasse ca- 
minho para os Reis do Oriente. 

13 E eu vi sahirem da boca do Dragao, e 
da boca da Besta, e da boca do falso Pro- 
feta, tres espiritos immundos, semelhantes as 
rans. 

14 Estes pois sao huns espiritos de de- 
monios, que fazem prodigios, e que vao 
aos Reis de toda a terra, para os ajuntar 
para a Batalha no grande dia do Deos Todo 
Poderoso. 

15 Eis-ahi como ladrao. Bemaventurado 
aquelle, que vigia, e guarda os seus vesli- 
dos, para que nao ande nu, e vejao a sua 
fealdade. 

16 E elle os ajuntara n’hum lugar, que 
em Hebraico se chama Armagedon. 

17 E o setimo Anjo derramou o seu calis 
pelo ar, e sahio huma grande voz do Tem- 
plo da banda do Throno, que dizia: Esta 
feito. 

18 Logo sobrevierao relampagos, e vozes, 
e torvoes, e houve hum grande tremor de 
terra : tal, e tao grande de terremoto, qual 
nunca se sentio des de que existirao homens 
sobre a terra. 

19 E a grande Cidade foi dividida em 
tres partes : e as Cidades das Napoes cahi- 
rao, e Babylonia a grande veio em memoria 
diante de Deos, para lhe dar a beber o calis 
do vinho da indignacao da sua ira. 

20 E toda a Ilha fugio, e os montes nao 
forao achados. 

21 E'cahio do Ceo sobre os homens hu¬ 
ma grande chuva de pedra, como do pezo 

d’hum talento : e os homens blasfemarao de 
Deos, por causa da Praga da pedra: porque 
foi grande em extremo : 

CAPITULO XVII. 
A Besta de sete cabeqas, e dez cbrnos. A 

Prostituta que ella leva. O seu enfeite. 
0 seu Mysterio. 

Tj’NTAO veio hum dos sete Anjos, que 
tinliao os sete calices, e fallou comigo, 

dizendo: Vem ca, e eu te mostrarei a con- 
demnapao da grande Prostituta, que esta as- 
sentada sobre as grand es aguas, 

2 Com quem fornicarao os Reis da 
terra, e que tem embebedado os habitantes 
da terra com o vinho da sua prostituipao. 

3 E me arrebatou em espirito ao deserto. 
E vi huma mulher assentada sobre huma 
Besta de cor de escarlata, cheia de nomes 
de blasfemia, que tinha sete cabecas, e dez 
cornos. 

4 E a mulher estava cercada de purpura, 
e de escarlata, e adornada de ouro, e de pe- 
dras preciosas, e de perolas, e tinha huma 
tapa de ouro na sua mao, cheia de abomina- 
pao, e da immundicia da sua fornicapao. 

5 E estava escrito na sua testa este 
nome : Mysterio : A grande Babylonia, a 
mai das fornicapoes, e das abominacoes da 
terra. 

6 E vi esta mulher embebedada do san¬ 
gue dos Santos, e do saugue dos Martyres 
de Jesu. E quando a vi fiquei espantado 
com huma grande admirapao. 

7 Entao me disse o Anjo : Porque te ad- 
miras ? Eu te direi o mysterio da mulher, e 
da Besta, que a leva, e que tem sete cabe- 
pas, e dez cornos. 

8 A Besta, que tu viste, era, e ja nao he, 
e ella ha de subir do abysmo, e ha de ser 
precipitada na perdipao : e os habitantes da 
terra (cujos nomes nao estao escritos no 
Livro da vida des do principio do Mundo) 
se encherao de pasmo, quando virem a 
Besta, que era, e que ja nao he. 

9 E aqui ha sentido, que tem sabedoria. 
As sete cabecas sao sete montes, sobre os 
quaes a mulher esta assentada: sao tambem 
sete Reis. 

10 Morrerao sinco, resta ainda hum, e o 
outro ainda nao veio : e quando elle vier, 
convem que dure pouco tempo. 

11 E a Besta, que era, e que ja nao he r 
he ella tambem a oitava: he tambem huma 
das sete, e caminha a sua perdipao. 

12 E os dez cornos, que tu viste, sao der 
Reis : que ainda nao recebcrao Reino, mas 
elles receberao poder como Reis, huma hora 
depois da Besta. 

13 Estes tem todos o mesmo intento, e- 
darao a sua forca, e o seu poder a Besta. 

14 Estes pelejarao contra o Cordeiro, e o 
Cordeiro os vencera; porque elle he o Se¬ 
nhor dos Senhores, e o Rei dos Reis, e os 
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que sao com elle, sao os Chamados, os Es- 
colhidos, e os Fieis. 

15 Disse-me mais o Anjo: As aguas que 
tu viste, onde a Prostituta esta assentada, 
sao os Povos, e as Nacoes, e as Linguas. 

16 E os dez eornos que tu viste na 
Besta: estes aborrecerao a Prostituta, e a 
reduzirao a desolapao, e a deixarao nua, e 
comerao as suas carnes, e queimalla-hao no 
fogo. 

17 Porque Deos lhes poz nos seus cora- 
poes o executarem o que he do seu agrado 
delle : que he, darem o seu Reino a Besta, 
ate que se cumprao as palavras de Deos. 

18 E a mulher, que viste, he a grande 
Cidade, que reina sobre os Reis da terra. 

CAPITULO XVIII. 
Queda da grande Babylonia. Toda a terra 

espavorida d vista da sua desolapao. 

DEPOIS disto vi descer do Ceo outro 
Anjo, que tinha hum grande poder: e a 

terra foi allumiada da sua gloria. 
2 E exclamou fortemente, dizendo : Ca- 

hio, cahio a grande Babylonia : e se con- 
verteo em habitacao de demonios, e em 
retiro de todo o espirito immundo, e em 
guarida de toda a ave hedionda, e abo- 
minavel : 

3 Porque todas as Napoes beberao do 
vinho da ira da sua prostituipao ; e os Reis 
da terra se corromperao com ella: e os mer- 
cadores da terra se fizerao ricos com o ex- 
cesso das suas delicias. 

4 Depois ouvi outra voz do Ceo, que 
dizia: Sahi della, povo meu: para nao 
serdes participantes dos seus delictos, e para 
nao serdes comprehendidos nas suas Pragas. 

5 Porque os seus peccados chegarao ate 
o Ceo, e o Senhor se lembrou das suas ini- 
quidades. 

6 Tornai-lhe assim como ella tambem vos 
tornou : e pagai-lhe em dobro, conforme as 
suas obras : no cabs que ella vos deo a be- 
ber, dai-lhe a beber dobrado. 

7 Quanto ella se tern glorificado, e tem 
vivido em deleites, tanto lhe dai de tormento 
e pranto: porque diz no seu corapao : Eu 
estou assentada como Rainha, e nao sou 
viuva : e nao verei o pranto. 

8 Por isso num mesmo dia virao as suas 
Pragas, a morte, e o pronto, e a fome, e ella 
sera abrazada em fogo : porque he forte o 
Deos que a ha de julgar. 

9 E chorarao, e ferirao os peitos sobre 
ella os Reis da terra, que fornicarao com 
ella, e viverao em deleites, quando elles 
virem o fumo do seu incendio: 

10 Estando longe por medo dos tormen- 
tos della, dirao: Ai, ai daquella grande 
Cidade de Babylonia, aquella Cidade forte: 
porque n’hum momento veio a tua condem- 
napao. 

11 E os negociantes da terra chorarao, e 
*236 

se lamentarao sobre ella: porque ninguem 
comprara mais as suas mercadorias: 

12 Mercadorias de ouro, e de prata, e 
de pedras preciosas, e de perolas, e de linho 
finissimo, e de escarlata, e de sedas, e de 
gra (e toda a madeira odorifera, e todos os 
moveis de marfim, e todos os moveis de 
pedras preciosas, e de cobre, e de ferro, e de 
marmore, 

13 E de cinnamomo) e de cheiros, e de 
balsamos, e de incenso, e de vinho, e de 
azeite, e de flor da farinha, e de trigo, e de 
bestas de carga, e de ovelhas, e de cavallos, 
e de carropas, e de escravos, e de almas de 
homens. 

14 E os frutos do desejo da tua alma se 
retirarao de ti, e todas as cousas pingues, e 
fermosas te tem faltado, e nao as acharao ja 
mais. 

15 Os Mercadores destas cousas, que se 
enriquecerao, estarao longe della por medo 
dos tormentas della, chorando, e fazendo 
pranto, 

16 E dizendo: Ai, ai d’aquella grande 
Cidade, que estava coberta de linho finis¬ 
simo, e de escarlata, e de gra, e que se 
adornava de ouro, e pedras preciosas, e de 
perolas: 

17 Que em liuma hora tem desapparecido 
tantas riquezas, e todos os Pilotos, e todos 
os que navegao no mar, e os marinheiros, e 
quantos negoceao sobre o mar, estiverao ao 
longe, 

18 E vendo o lugar do incendio della, 
clamarao dizendo: Que Cidade houve se- 
melhante a esta grande Cidade ? 

19 E lanparao po sobre as suas cabepas, 
e fizerao alaridos chorando, e lamentando 
diziao : Ai, ai daquella grande Cidade, na 
qual se enriquecerao todos os que tinhao 
navios no mar, dos prepos della: que em 
huma hora foi desolada. 

20 Exulta sobre ella, 6 Ceo, e vos Santos 
Apostolos, e Profetas: porque Deos julgou 
a vossa causa, quanto a ella. 

21 Entao hum forte Anjo levantou em 
alto huma pedra, como huma grande mo de 
moinho, e lancou-a no mar, dizendo : Assim 
com este impeto sera precipitada aquella 
grande Cidade de Babylonia, de sorte que 
ella se nao acliara ja mais. 

22 E nao se ouvira mais em ti nem a voz 
de tocadores de cithara, nem de musicos, 
nem de tocadores de frauta, e de trombeta : 
nem se achara mais em ti artifice algum de 
qualquer mister que 'seja: nem se tornara 
mais a ouvir em ti o ruido da mo : 

23 E nao luzira mais em ti a luz das 
alampadas: nem se ouvira mais em ti a voz 
do esposo, e a da esposa: porque os teus 
mercadores erao huns Prineipes da terra, 
porque nos teus encantamentos errarao todas 
as gentes. 

24 E nella foi achado o sangue dos Pro- 
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fetas, e dos Santos : e de todos os que forao 
mortos sobre a terra. 

CAPITULO XIX. 
Os Sa?itos louvao a Deos, e alegrao-se da 

condemnaqao de Babylonia. O Verbo 
apparece com os seus Santos. Com ellcs 
destroe os impios. A Besta, o falso 
Profeta, e todos os maos sao eternamente 
castigados. 

EPOIS disto ouvi huma como voz de 
muitas gentes no Ceo, que diziao: Al¬ 

leluia : A salvapao, e a gloria, e o poder he 
ao nosso Deos: 

2 Porque verdadeiros, e justos sao os 
seus juizos, porque elle condemnou a grande 
Prostituta, que corrompeo a terra com a sua 
prostituipao, e porque vingou o sangue de 
seus servos, das maos della. 

3 E outra vez disserao; Alleluia. E o 
fumo della sobe por seculos de seculos. 

4 Entao os vinte quatro Anciaos, e os 
quatro Animaes se prostrarao, e adorarao a 
Deos, que estava assentado sobre o Throno, 
e diziao : Amen : Alleluia. 

5 E sahio do Throno huma voz, que 
dizia: Dizei louvor ao nosso Deos todos os 
seus servos : e os que o temeis pequeninos, 
e grandes. 

6 E ouvi huma como voz de muita gente, 
e hum como estrondo de muitas aguas, e 
como o estampido de grandes trovoes, que 
diziao : Alleluia : porque reinou o Senhor 
nosso Deos, o Todo Poderoso. 

7 Alegremo-nos e exultemos: e demos- 
lhe gloria : porque sao chegadas as vodas 
do Cordeiro, e a sua Esposa esta ataviada. 

8 E lhe foi dado o vestir-se de finissimo 
linho, resplandecente, e branco. E este li- 
nho fino sao as virtudes dos Santos. 

9 Entao me disse elle : Escreve : Bema- 
venturados os que forao chamados k cea das 
Vodas do Cordeiro : e me disse : Estas pa- 
lavras de Deos sao verdadeiras. 

10 E eu me prostrei a seus pes para o 
adorar. E elle me disse: Ve nao fapas tal: 
eu sou servo comtigo, e com teus irmaos, 
que tem o testemunho de Jesus. Adora a 
Deos. Porque o testemunho de Jesus he o 
espirito de profecia. 

11 Depois vi o Ceo aberto, e eis-que 
appareceo hum cavalho branco, e o que 
estava montado em cima delle se chamava 
o Fiel, e o Verdadeiro, que julga, e que 
peleja justamente. 

12 E os seus olhos erao como hurfra 
chamma de fogo, e na sua cabepa estavao 
postos muitos diademas, e tinha hum nome 
escrito, que ninguem conhece senao elle 
mesmo. 

13 E vestia huma roupa salpicada de 
sangue: e o seu nome, porque se appellida, 
he O VERBO DE DEOS. 

14 E seguiao-o os exercitos, que estao no 

Ceo, em cavallos brancos, vestidos de fino 
linho branco, e limpo. 

15 E da sua boca sahia huma espada de 
dous gumes : para ferir com ella as Napoes. 
Porque elle as governara com huma vara 
de ferro: e elle mesmo he o que piza o 
lagar do vinho do furor da ira de Deos 
Todo Poderoso. 

16 E elle traz escrito no seu vestido, e na 
sua coxa: O Rei dos Reis, e o Senhor dos 
Senhores. 

17 E vi hum Anjo, que estava no sol, 
e clamou em voz alta, dizendo a todas as 
aves, que voavao pelo meio do Ceo: 
Vinde, e congregai-vos a grande Cea de 
Deos; 

18 Para comerdes carnes de Reis, e 
carnes de Tribunos, e carnes de poderosos, 
e carnes de cavallos, e dos que nelles mon- 
tao, e carnes de todos os livres, e escravos, 
e pequeninos, e grandes. 

19 E vi a Besta, e os Reis da terra, e os 
seus exercitos, congregados para fazerem 
guerra a quelle, que estava montado no ca- 
vallo, e ao seu exercito. 

20 Mas a Besta foi preza, e com ella 
o falso Profeta : que tinha feitos os prodi- 
gios na sua presenpa, com os quaes ella 
tinha seduzido aos que tinhao recebido o 
caracter da Besta, e que tinhao adorado 
a sua imagem. Estes dous forao lanpa- 
dos vivos no tanque ardente de fogo, e de 
enxofre : 

21 E os outros morrerao a espada, que 
sahia da boca do que estava montado sobre 
o cavallo : e todas as aves se fartarao das 
carnes delies. 

CAPITULO XX. 
O Dragao umarrado, e desamarrado. Os 

mil annos. A pritneira, e a segunda Re- 
surreiqao. 0 Dragao langado no tanque 
de fogo. O Juiz no Throno. O Juizo 
dos Mortos. O Livro da Vida. 

VI descer do Ceo hum Anjo, que tinha 
a chave do abysmo, e huma grande ca- 

deia na sua mao. 
2 E elle tomou o Dragao, a serpente 

antiga, que he o Diabo, e Satanas, e o 
amarrou por mil annos : 

3 E metteo-o no abysmo, e fechou-o, e 
poz sello sobre elle, para que nao engane 
mais as gentes, ate que sejao cumpridos os 
mil annos: e depois disto convem, que elle 
seja desatado por hum pouco de tempo. 

4 E vi cadeiras, e se assentarao sobre 
ellas, e lhes foi dado o poder de julgar: 
e tambem vi as almas dos decapitados pelo 
testemunho de Jesus, e pela palavrade Deos, 
e os que nao adorarao a Besta, nem" a sua 
imagem, nem reeeberao o seu caracter, nas 
testas, nem nas suas maos, e viverao, e rei- 
narao com Christo mil annos. 

5 Os outros mortos nao tornarao a vida, 
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ate que sej&o cumpridos mil annos : Esta 
be a primeira resurreipao. 

C Bemaventurado, e santo aquelle, que 
tem parte na primeira resurreipao : a segun- 
da morte nao tem poder sobre elles: mas 
antes serao Sacerdotes de Deos e de Christo, 
e reinarao com elle mil annos. 

7 E depois que os mil annos forem cum¬ 
pridos, sera desamarrado Satanas da sua 
prizao, e sahira, e seduzira as Napoes, que 
estao nos quatro angulos da terra, a Gog, a 
a Magog, e os congregara para dar batalha, 
cujo numero he como a area do mar. 

8 E subirao sobre o ambito da terra, e 
cercarao os arraiaes dos Santos, e a Cidade 
querida. 

9 Mas desceo do Ceo por mandado de 
Deos hum fogo, que os tragou : e o Diabo, 
que os enganava foi mettido no tanque de 
fogo, e de enxofre, onde assim a Besta, 

10 Como o falso Profeta serao atormen- 
tados de dia e de noite por seculos dos 
seculos. 

11 E vi hum grande Throno branco, e 
hum que estava assentado sobre elle, de 
cuja vista fugio a terra, e o Ceo, e nao foi 
achado o lugar delles. 

12 E vi os mortos grandes, e pequeninos, 
que estavao em pe diante do Throno, e forao 
abertos os Livros: e foi aberto outro Livro 
que he o da vida: e forao julgados os mortos 
pelas cousas, que estavao escritas nos Livros 
segundo as suas obras : 

13 E o mar deo os mortos, que estavao 
nelle: e a morte, e o Inferno derao os 
seus mortos, que estavao nelles: e se fez 
juizo de cada hum delles segundo as suas 
obras. 

14 E o Inferno, e a morte forao lanpados 
no tanque de fogo. Esta he a segunda 
morte. 

15 E aquelle, que se nao achou escrito 
no Livro da vida, foi lancado no tanque de 
fogo. 

CAPITULO XXI. 
A nova Jerusalem, ou a Moradu dos Bema- 

venturados. 

”0 VI hum Ceo novo, e huma terra nova. 
Porque o primeiro Ceo, e a primeira 

terra se forao, e o mar ja nao he. 
2 E eu Joao vi a Cidade Santa, a Jeru¬ 

salem nova, que da parte de Deos descia do 
Ceo, adornada como huma Esposa ataviada 
para o seu Esposo. 

3 E ouvi huma grande voz vinda do 
Throno, que dizia: Eis-aqui o Taberna- 
culo de Deos com os homens, e elle habi¬ 
tant com elles. E elles serao o seu povo, 
e o mesmo Deos no meio delles sera o 
seu Deos : 

4 E Deos lhes enxugara todas as lagri- 
mas de seus olhos: e nao havera mais 
morte, nem havera mais choro, nem mais 
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gritos, nem mais dor, porque as primeiras 
cousag sao passadas. 

5 Entao o que estava assentado no 
Throno disse: Eis ahi fapo eu novas todas 
as cousas. E elle me disse : Escreve, por¬ 
que estas palavras sao muito fieis, e verda- 
deiras. 

6 Tambem me disse: Tudo esta cum- 
prido : eu sou o Alfa, e o Omega : o prin- 
cipio, e o fim. Eu darei gratuitamente a 
beber da fonte d’agua da vida ao que tiver 
sede. 

7 Aquelle que veneer, possuira estas 
cousas, e eu serei seu Deos, e elle sera 
meu filho. 

8 Mas pelo que toca aos timidos, e aos 
incredulos, e aos execraveis, e aos homi- 
cidas, e aos fornicarios, e aos que dao 
veneno, e aos idolatras, e a todos os menti- 
rosos, a sua parte sera no tanque ardente 
do fogo, e d’enxofre : que he a segunda 
morte. 

9 Entao veio hum dos sete Anjos, que 
tinhao os seus sete calices cheios das sete 
Pragas ultimas, e fallou comigo, dizendo : 
Vem ca, e eu te mostrarei a Esposa, a Con- 
sorte do Cordeiro. 

10 E elle me transportou em espirito a 
hum grande, e alto monte, e me mostrou a 
Santa Cidade de Jerusalem, que descia do 
Ceo da presenpa de Deos, 

11 A qual tinha a claridade de Deos : e 
o lustre della era semelhante a huma pedra 
preciosa como pedra de jaspe, a maneira 
de crystal. 

12 E tinha hum muro grande, e alto, 
com doze portas : e nas portas doze Anjos, 
e huns nomes escritos, ‘que sao os nomes 
das doze Tribus dos filhos d’lsrael. 

13 Tres destas portas estavao ao Ori- 
ente: e tres portas ao Setentriao: e tres 
portas ao Meio -dia: e tres portas ao Occi- 
dente. 

14 E o muro da Cidade tinha doze fun- 
damentos, e nelles os doze nomes dos doze 
Apostolos do Cordeiro. 

15 E o que fallava comigo, tinha por 
vara de medir huma cana de ouro, para 
medir a Cidade, e as suas portas, e o muro: 

16 E a Cidade he fundada em quadro, 
e tao comprida, como larga : e medio elle 
a Cidade com a cana de ouro, e achou que 
era de doze mil estadios; e o seu cumpri- 
mento, e a sua altura, e a sua largura sao 
iguaes. 

17 Medio tambem o seu muro, que era 
de cento e quarenta e quatro covados, da 
medida d’homem, que era a do Anjo. 

18 A estructura porem deste muro era 
de pedra de jaspe : e a mesma Cidade era 
de puro ouro, semelhante a hum vidro 
claro. 

19 E os fundamentos do muro da Ci¬ 
dade erao ornados de toda a qualidade de 
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pedras preciosas. O primeiro fundamento 
era de jaspe: o segundo de saffira : o ter- 
ceiro de calcedonia: o quarto de esmeralda : 

20 O quinto de sardonio: o sexto de 
sarda : o setimo de crysolitha: o oitavo de 
beryllo : o nono de topazio: o decimo de 
chysopraso: o undecimo de jacintho: o 
duedecimo d’amethysta. 

21 E as doze portas erao doze marga- 
ritas, huma em cada huma: e cada porta 
era feita de huma margarita: e a prapa 
da Cidade era de puro ouro, como vidro 
transparente. 

22 E nao vi Templo nella. Porque o 
Senhor Deos Todo Poderoso, e o Cordeiro 
he o seu Templo. 

23 E esta Cidade nao ha de mister Sol, 
nem Lua, que allumiem nella : porque a 
claridade de Deos a allumiou, e a alampada 
della he o Cordeiro. 

24 E as Nacoes caminharao a sua luz : e 
os Reis da terra lhe trarao a sua gloria, e a 
sua honra. 

25 E as suas portas nao se fecharao de 
dia : porque noite nao a havera alii. 

26 Trazer-lhe-hao tambem a gloria, e a 
honra das Napoes. 

2 7 Nao entrara nella cousa alguma conta- 
minada, nem quem commetta abominapao 
ou mentira, mas somente aquelles, que estao 
escritos no Livro da vida do Cordeiro. 

CAPITULO XXII. 
A Gloria eterna. Quaes gozarao della, e 

quaes serao della excluidos. 0 Juizo esta 
proximo. Jesus vira cedo, e toda a alma 
justa o deseja. Ameagas contra o que 
accrescentar alguma cousa a este Livro, ou 
tirar delle qualquer cousa. O mesmo Je¬ 
sus he o Author desta Profecia. 

'P ELLE me mostrou hum rio da agua 
da vida resplandecente como crystal : 

que sahia do Throno de Deos e do Cordeiro. 
2 No meio da sua prapa, e de huma e 

de outra porte do rio estava a Arvore da 
Vida, que da doze frutos, produzindo em 
cada mez seu fruto, e as folhas da arvore 
servem para a saude das Gentes. 

3 E nao havera alii jamais maldipao : 
mas os Thronos de Deos, e do Cordeiro es- 
tarao nella, e os seus servos o servirao. 

4 E verao a sua face : e o seu nome es- 
tara nas testas delles. 

5 E nao havera alii mais noite : nem 
elles terao necessidade de luz d’alampada, 
nem de luz do Sol, porque o Senhor 
Deos os allumiara, e reinarao por seculos 
de seculos. 

6 Outrosi mo disse : Estas palavras sao 
muito fieis, e verdadeiras. E o Senhor 

Deos dos espiritos dos Profetas enviou o 
seu Anjo, para mostrar aos seus servos as 
cousas, que devem acontecer dentro de 
pouco tempo. 

7 E eis-aqui venho a pressa. Bema- 
venturado aquelle, que guarda as palavras 
da Profecia deste Livro. 

8 E eu Joao sou o que ouvi, e o que vi 
estas cousas. E depois de as ter ouvido, e 
visto, me lancei aos pes do Anjo, que mas 
mostrava, para o adorar: 

9 E elle me disse: Ve nao fapas tal : 
porque eu servo sou comtigo, e com teus 
irmaos os Profetas, e com aquelles, que 
guardao as palavras da Profecia deste 
Livro : Adora a Deos. 

10 Tambem me diz: Nao selles as pala¬ 
vras das Profecias deste Livro : porque o 
tempo esta proximo. 

11 Aquelle, que faz injustipa, fapa-a 
ainda: e aquelle, que esta pujo, puje-se 
ainda : e aquelle, que he justo, justifique-se 
ainda : e aquelle, que he santo, santitique- 
se ainda. 

12 Eis-aqui, que depressa virei, e o meu 
galardao anda comigo, para recompensar a 
cada hum segundo as suas obras. 

13 Eu sou o Alfa, e o Omega, o pri¬ 
meiro, e o ultimo, o principio, e o fhn. 

14 Bemaventurados aquelles, que lavao 
as suas vestiduras no sangue do Cordeiro : 
para terem parte na Arvore da vida, e para 
entrarem na Cidade pelas portas. 

15 Fora daqui os caes, e os que dao 
veneno, e os impudicos, e os homicidas, e 
os idolatras, e todo o que ama e obra a 
mentira. 

16 Eu Jesus enviei o meu Anjo, para vos 
dar testemunho destas cousas nas Igrejas. 
Eu sou a raiz, e a gerapao de David, a es- 
trella resplandecente, e da manha. 

17 E o Espirito, e a Esposa dizem: 
Vem. E o que ouve, diga: Vem. E o 
que tem sede, venha: e o que a quer, re- 
ceba de grapa a agua da vida. 

18 Porque eu protesto a todos os que 
ouvem as palavras da Profecia deste Livro t: 
Que se algum lhe aj untar alguma cousa. 
Deos o castigara com as Pragas, que estao 
escritas neste Livro. 

19 E se algum tirar qualquer cousa das 
palavras do Livro desta Profecia, tirara 
Deos a sua parte do Livro da vida, e da Ci¬ 
dade santa, e das cousas que estao escritas 
neste Livro : 

20 O que da testemunho destas cousas, 
diz : Certamente que venho logo : Amen. 
Vem, Senhor Jesus. 

21 A grapa de nosso Senhor Jesu Christo 
seja com todos vos. Amen. 
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